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مخهوظةلطبعاح@وق

ايلأولنا@عة

43 آما.ال@-.1

83@ثوك@هو@الو@962-4@

8 1 9 6 2 47 8 9 9 53!
الدارتصدرهاالتيوالدراساتالكتب

أصحابهاواجتهاداتاراءعنتعبر

4لحؤأب@لماوط

1ك@36/كب:لبنان-بب@وت- 4

70وفاكس:هاتف 1 974-300227(009614)

أهولث@@نكلى@"3؟ن@ءولول.ثعا.بكئحونى:؟االبريد

كحثهلثلا.4ولنىهيم@يثه،.هونى:ا@لك@الموقع



المثهووبالحديث@لغرب@لحديث)علال

لمخ@لللأ+أأ/

تقرلظ

دتهالحمد
الأنبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،رب

وبعد:الدين،يومإلىبإحسانتبعهمومنوصحبهالهوعلىوالمرسلين،

استكمالآالمريسعيدالدكتور/الأخأعدهارسالةالكتابهذافأصل

الشريفالحديثتخصصفيالدكتوراه-درجةعلىالحصوللمتطلبات

أحدبكونيسعدتوقدالأردن.عمان،الأردنية،الجامعةفيوعلومه

فيالمؤرخالأربعاءيومجرتالتيالرسالة،مناقشةلجنةأعضاء
0 / 4 164 9تاريخيوافقوالذيا@،3 / 4 1 1552

م

فيسعيدالدكتورأخوناتناول
الحديث)إعلالموضوعالكتابهذا

مدىعلىلهاختيارهيدلجديد،موضوعوهوالمشهور(،بالحديثالعريب

الثاقبوفهمهالعلل،لكتبالواسعواطلاعهالحديث،علوممنتمكنه

ليالمحدثينمنهجلدقائق
المقد.

أقربفيالرسالةطبععلىالمريسعيدالدكتورالأحشجعتوقد

لأنوذلكالحديث،علومفيوالباحثونالطلابمنهاليستفيدممكنوقت

منبهيتسموماالتفكير،وعمقالطرح،قوةمنفيهالماممتازة،الرسالة
حده



رالمشهوبالحديث@لغريب@لحديث)علال

القضاياعرضفيوتسلسلالاسلول@،فيودقةمعرفية،وإضافةوأصالة،

الكتابهذاخلالمنالأخبره@وقدوالغرورالتكبربعيدأصالحلمية،

مجالايشكليزاللامصطلحاته،منمصطلحكلبلالحديث،علمأنعلى

فيهوالدراسةالتأليفكثرةمنالرغمعلىالمئدعينللباحثينخصبا

علىنعملأنوعليناجدأ،كبيروعلومهالحديثنحوواجبناان@

النقادالمحدثينمنهجبأنالمثقفي@مجتمعإقناع
ومستوفمتكاملمنهج

علىيستدركأنأحديستطيعلنبحيثوالكمالية،الصروريةعناصرهلجميع
هذا

لمالمجتمعأنالمشكلةلكنأغفلوه.أوأهملوهقدبشيءالمنهج
كماالحديثعلوممحتوىيستوع@

بفرطبعضهميسعىولذاينبغي،
منهجمنالغربص@أخذوهبماالنقادعلىللاستدراكحماسه

النقد
يزعم
هآ

النقادالمحدثونبهاعتنىقدمماالواقعفيوهيوصرووكب،جديذ
نقدفي

متن،بدونسندفلاةنقدهمفيينفصلانلاوهماومتنأ،سنداالموويات
سند.بدونمتنولا

لشرحهاالمقاميسعولامتنوعة،الكتابهذاإيجابياتفإنكلوعلى
عامة،نقاطفيأجملهاأنأودلكنيبالتفصيل،

وهي:

النقد،فيالمحدثي@لدقةخفيةمنهجيةجوانبالباحثأبرزا-
ص

المشهور(بالحديثالغريبالحديث)إعلالموضوع:جةمعا@لحون
2-

خطأتصحيح
)تعذدقاعدةتطبيقفيالباحثي@منكثيربينشائع

بعضا(.بحضهايقؤيالطرق

وهيبحضأ،بعضهايقويالطرقتعددنعم،
ومطبقةمعروفةقاعدة

رواياتوافقتهاإذاصحيحةالضعيفروايةيعدونبلةالمحدثينلدى

منجاءالحديثأنأوالطرقمتعددالباحثيراهماكلليس
تصحيحأجلصعليهالقاعدةتلكلفرضيصلحشواهد،لهأوطرق هذاويعدتحسينه،أوالحديث

عندمالاسيمافادحأ،خطأاقعميم
يتخذص

النقاد.علىللاعتراضذريعةذلك



ر@لمشهوبالحديث@لغريب@لحديث)علال

حقيقةالباحثأبرزوقدحقيقيا،لاصورلايكونقدالتعددلأنوذلك

ذلك
رواتهكانوإنحتىبالمشهور،الغري@لإعلالواقعيةنماذجخلالمن

ذلكظاهركاندانثقات،
يوهم

ةمتعددةطرقمنجاءالحديثأن

أنوجدتقرائنهاودرستتأملتهاإذالكنثقات،ورواتهاوغريبةمشهورة

خطأأووهمامنهاالغريبيعدبلطرقه،تعددتممالي@سذلك

ةالإعلالصالدقيقالنوعذلكضوابطبيانالباحثيفملولمهذا

العمليةوتطبيقاتهمالنقادنصوصمناستنبطهاحي@جمعهافيأبدعبل

تعدالشهرةأنعلىالكتابهذاخلالم@الباحثبرهن
أهممن

فيعاقلكلبلناقد.كليمارسهاقرينةوهيالمحدثين،عندالنقدقرائن

م@تمكنإذاإلاناقداالمحذثيكونولاالمعرفية،المجالاتجميع
حفظ

الحديثغرابةأسبابمعرفةصحالحاجة،عندواستحضارهاالروايات

وشهر

رفيعانموذجاتجعلهومتنوعةكثيرةالكتابإيجابياتأنشك

والشجيع.التقديركلمناتستحقوهيالأكاديمي،العلميللبحث

القويةالعلميةالدراسةهذهعلىالمزيسعيدالدكتورللأخفهنيئأ

المبدعة.

العالمينرلثلئهالحمدأندعواناواخر

@لمليبلريعبحال@هبنحمزة@لأستاذ@لدكتير





المشهوربالحدبثالغريب@لحديثإعلال

الرحمرإلرحيوابشو+

عليه،ونتوكلبه،ونؤمنونستغفره،ونستعينه،نحمده،دلهالحمد

أنفسنا،شرورمنبالتهونعوذ
أعمالنا،سيئاتومن

مضلفلااللهيهدهص

له،
له،شريكلاوحدهاللهإلاإللهألاونشهدله،هاديفلايضللهومن

بعد:أماورسوله،عبدهمحمداأنونشهد

صوحيالنبويةالسنةأنالمعلومفمن
لسانعلىوتعالىسبحانهالله

النقادالأئمةاجتهدولذلكالقرآن،بعدالشرعأدلةأعظموهيرسوله-لمجيداإ،

فيلهمكانوقدالأخبار،صوالسقيمالصحيحمعرفةفيالمحدثينص

ذلكمعرفة
وممارسةباهر،علميوسطنتاجالحقيقة-فيوهو-دقيق،منهج

العصرذلكانقرضوقدوالرواية،الرواةعصرمعايشةعلىمبنيةطويلة،

التيالألسم@معرفةفيجاهديريسعونبعدهممصالعلمأهلوأخذ

بي@التمييزفيالنقادأولئكعليهايعتمد
ما

هوص
منها،ليسروماالسنة

تتبعحاولناكلمانكتشفزلناو@االيوم،إلىالجهودهذهاستمرتوقد

مننعرفهنك@لممافهمهفيوالتعمقصنيعهم
الشريف.العلمهذا

بالحديثالفريبالحديث)إعلالبعنوان:العلميالبحثهذاوما

صنيعتتبعمحاولةثمراتم@ثمرةإلاالمشهور(
فهمه.فيوالتعمقالنقاد

فيالدكتوراهدرجةعلىللحصولعلميةرسالةالبحثهذاوأصل

بإشرافالبحثكانوقدالأردنية،للجامعةمقدمةالشريف،النبويالحديث

صكلومناقشةالجوابرة،باسمالدكتورالأستاذ
رالدكتوالأستاذةالأساتذة



المشهوربالحديثالنرببالحديث)علال

رالدكتووالأستاذالصاحب،عيدمحمدالدكتوروالأستاذالمليباريما،ةحمز

الجوابرة.سلطان

علىالمليباريعبداللهب@حمزةالدكتورالأستاذشحخناحضنيوقد

لطباعتهفتشجع@عليه،الئناءفيخيرا-اللهجزاهوبالغ-البحث،طباعة

بعضوغيرتالمقدماتبعضفحذفتلذلك،أهلانفسيأرىلاكنت@ان

كلياتإلىالعلميةالرسائلتقديممقتضياتكانتالتيالشمكليةالأمور

تتطلبها.العلياالدراسات

مننوعبالمشهور-الغريبالحديثإعلالأعني-الموضوعوهذا

مخالفتهابسببالمنفردروايةإعلالمنهالمقصودليسالحديثعلومأنول

مروياكانولوالغريب،الحديثإعلالبهالمقصوددانماالجماعة،لرواية

حيثلاستعارضأيبينهماليسمشهور،اخربحديثصحيح،بإسناد

الإمشاد.حيحقولاصالمش

النقادوجدتأنيالبحثهذاكتابةفيالسببكانوقد
بعضفي

معالغريبةالأحاديثبعضإعلالعلىيتفقونالأحيان
بمجررواتها،ثقة

د

لاىأخرأحيانفيووجدتهمتعارضها،لامشهورةأخرلمحاأحاديثوجود

الإعلال.ذلكبنظيرالغريبةالأخبارتلكأمثاليعلون

هذاحصلخلالهاصالتيوالقواعدالأسسصأبحثأنفرأيت

الاخر،بعضهادونالغريبةسفالأحاديثإعلالعلىصنهمالاتفاق
منهمالاتفا@هذامثلوقوعأنشكماصلأنهمشهورة،أخرىبأحاديث

أسسعلىكانوإنمااعتباطا،يك@لموعكسهالإعلالذلكمثلعلى
ندركها.لمدانوفواعد،

ومن
أمرير:بيانفيوهوالبحث،هذاموضوعجاءهنا

هذاوجودالأول:الأمر
الحديثإعلالأعنيصالنوع

النقاد.عملفيبالحديمثالغريب



@لمشهوربالحديثالفريبالحديث)علال

الحديثإعلالفيالنقادعليهايعتمدالتيالقواعدمعرفةوالثاني:

به.إعلالهوعدمبالمشهورالغريب

لهالنقاداستعمالوكثرةأهميتهعلىالموضوعوهذا
الحديثكتبفي

أهلكتبفيذكرالةأجدلمأننيإلاوالتواريخوالرجالوالعلل

فية.كتب@المعاصري@م@أجدولمالاصطلاح،

فييكونأنيمك@اسغاية
فييوجدماالدراسات@الموضوعهذا

الحدلثوكتبالنقادكتب
س

عامة،بصفةالإعلالم@النوعلهذااستعمال

الإعلال.لذلكتفسيردونلهم؟والمعاصريرالمتأخريربعضومتابعة

المنهجاستخدامعلىالبحثهذامنهجيةفياعتمدتوقد

الرجالككتبالمصادر،بتتجعوذلكوالاستنتاجي،والتحليلي،الاستقرائي،

استخراجثمالحديث،وعلوموالسنروالصحاحوالعلل
بموضوعيتعلقما

تحليلذلكبعدثمالعملية؟وتطبيقاتهمالنظرية،النقادأقوالسالدراسة،

ذلكاستخدامضوابطوبانالعلمية،الأسمسوفقماوالتطبيقات،الأقوالتلك

@عالإعلال،صالنوع
المحلفيتصنيفهاثمله،المجليةالأمثلةح@د

البحث.خطةوفقيناسبهاالذي





المشهوربالحدبثالغريب@لحديثاعلال

ت--

ول:فصلألةأ

والمشهورالغريبللحديثوتوضيحبيان

مباحا:ثلالةوفيه

وأقسامهما،والمشهورالفريبتعريفالأول:المبحث

مطلبان:وفيه

وأقسامه.الغريب،الحديثتعريفالأول:المطلب

وأقسامهالمشهور،الحديثتعريفالثاني:المطلب

الغريببالحديثالمحدثينعنايةالثاني:المبحث

مطلبان:وفيهوحكمه،

الغريب.بالحديثالمحدثينعنايةالأول:المطلب

الغريب.الحديثحكمالثاني:المطلب

وفيهللفرابة،المصاحبةالقرائنالثالث:المبحث

الراوي.حالإلىتعودالتيالقرائنالأول:

الرواية.حالإلىتعودالتيالقرائنالثانن:المطلب

ير--صا



المشهوربالحديثالنريب@لحديث)علال

ول:لهلفصلاا

وال@شهورالغريبللحديثوتوضعحبيان

سباحث:وفيه



المش@وربالحديثالنربب@لحديثإعلال
1

-؟ 8ولىلأا

الأحاديثوالمشهورصالغريبتعريف

معرفتهماوأهميةوأقسامهما،

مطلبان:وفيه

الأول:المطلب

وأقسامهالغريبالحديثتعريف

والاصطلاحاللغةفيالغريبالحديثمعنى

أحدهمالفظين،ص@ركبالغريب(،)الحديثأعنيالمصطلحهذا

وصففإنهاللغةفي)الحديث(لفظةمعنىفأماالغريب،والاخرالحديث

صفعيل،وزنعلى
فعلوصفاصفعيلومجيءالدالبفتححدث

مادتهوأصلقليلالعينمفتوح
وهي

كونعلىندلوالثاءوالدالالحاء

ما@افاخذهالعربقولعند(306)صالكاتبأدبفيقتيبةابنقال(1)
@اةحدثوماقدم

يضم@اولا
فيإلاشي-فيحدث

الكلامهذأ
@ا

أنهفعيلعلىالغالببل(2)
الخلاصة.فيمالكابنقالفاعلبمعنىكانإذاالعينبضمفعلمن

جملوالفعلوالجميلكالضخمبفعلوفحيلأولىوفعل

مالك.ابنقالطالسماع،علىمقصورأنهإلائلاثيفعلكلمنمفعولبمعنىويأتي

كحيلأوفتىفتاةنحوذوفحيلنقلاتوناب



هورالمث@بالحديثالنريب@لحديث)علال

1

ذلكقبليكنلمالذيالشيء
(1)

فيالحديثلفظةوتطلق
دلتعمابعيدةليسم@معانعلىالعربلغة

شيءالجديدلأنالجديدعلىالحديثلفظةفتطلقالمادة،أصلعليه
لأنهالكلامأوالخبرعلىأيضاالحديثلفظةوتطلقحادث،

الشيءبعدالشىءمنهيحدث
()

هناوالمقصود
الحديثإطلاقوم@الكلام،أعنيالثاني،الإطلاقهو

تعالى:وقولهغترة@حمديمئفىيخوضوأحتى@تعالى:@ولهالكلامعلى

ذلكوغير@ولحديثولا@سخئنسل!فانتشردأطمضتص)هإدا
الايات.@

مقيدأنهإلااللغوي،سناهحأخوذصالاصطلاحفيومحناه

إلىأضيفماأنهالاصطلاحأهلواحدصغيرذكرفقدلج@ه،بالنبي

لمجلى،النبي
!لمجالنبيإلىأضيفماهوفيقول:لوضيحاذلكيزيدوبعصهم

الاخربعضهمويقيدالنبوةبعدبكونهبعضهمويقيدهتقريرا،أوفعلأأوقولا
حتىاخرونوزادصفة،أوبحضهموزاديعاينه،أمرعندبكونهالتقرير

والمناماليقظةفيوالسكناتالحركات
(8)

(1)

(2)

(3)

(6)

1)

)222(،صاغب،للرالقرآنألفاظومفردات)2163(،فارس،لابناللغةمقايي@انظر

)35(،صللرازي،الصحاحومختار
للزبيدى@القاموسجواهرمنالعروسوتاج

(20615)..

.(214)صللفيروزابادي،المحيطالقاموسنظر

.(53)صالصحاحومختارالسابق،المصدر

.(222)صأغبللمالقرآدألفاظمفرداتانظر

.(3612)فارسلابناللغةمقاييسانظر

.(68)الأنعاموسورة4(،1)ةرقمايةاءال@سورة

.(53)رقمآيةالأحزأبسورة

الحديثألفيةشرحالمغيثوفتح)8116(،تيمية،لابرالفتاوكمامجموعانظم

الجزري،لابنالرواية@مفيالهدايةشرحفيوالغاية1(،)11،لسخ@اوي،
)16(،صللقاسمي،الحديثمصطلحفنونصنالتحديثوقواعد)16(،س

.(22811)للمناوي،حجرابننخبةشرحفيوالدررواليواقيت



المشهوربالحديثالنريب@لحديث)علال
1 3

النبيءلج@،عنجاءماغيرعلىأيضأأهلهعندالحديثيطلقوقد
وص

التابعيقولويسمونموقوفا،حديثاالصحابيقوليسمونأنهمذلك

مقطوع.أوموقوفحديثهذافيقولونمقطوعا،حديثابعدهفمن

أوموقوفأبكونهتقييدغيرصالحديثكلمةيطلقونقدإنهمبل

هذاأوأو@،صحيححديثهذامثلافيقولونالاثار،تلكعلىمقطوعا

عندالحديثمعنىعلىالغالبأنإلاذلكونحوفلانيرفعهحديث

بالنبي-لمجي@إتاختصاصهالإطلاق

صفحيلوزنعلىوصففإنهااللغةفي)الغريب(لفظةوأما

أوغامضاكانإذاغريبكلامفيقالبذلك،الكلامويوصفكرب

إذاغريب،رجلفيقالالرجل،أيضابذلكويوصفالفهمبعيداص

القومسليسأووطنهعنبعيداكان
(6)

الذيمماوهوالعربية،اللغةبعلميتعلقماهنا)الغريب(المرادصوليس

وإنماالحديث،كلمةإلىغريبكلمةبإضافةالحديحق(،)غريبفيهيقال

الغريبصنوعوهوإلينا،الخبروصولبطريقيتعلقماهنابالغريبطالمراد

بنعبداللهقالمنهاةتحصر،أنمنأكثرذلكعلىالأمثلة(1)
كمااحمد

العللير

محمدحدثخاقالهشيمحدثناقالأبي:(27312)الرجالومعرفة
قي@ب@

سمعتالحجاممرآةفيالخظرلمروءةصنليسقال:الشعبيعنلقريشمولىعن

@ا.غريبحديثيقولأبي

وقدقلل،وهوالعينمفتوحمنأوالقياس*وهوالعينمضمومصنيكونأنيحتمل(2)

ذلك.إلىالإشارةتقدمت

للأزهري،اللغةوتهذيى)51705(،سيده،لابنالأعظموالمحيطالمحكمانظر(3)

1/6)العرب،ولسان)81811(، 4أ3)القاموسجواهرسنالعروسوتاج0(،4 0؟8

4 82).

.(444/2)للفيومي،للرافعيالكبيرالثرحغريبفيالمنيرالمصباحانظر(4)

رمنظولابنالعربولسان)51705(،سيدهلابنالأعظموالمحيطالمحكمانظر(5)

.(44412)للفيوميالصنيروالمصباح)11936(،

رمنظولالنالعربولسان)51705(،سيدهلابنالأعظموالمحيطالمحكمانظر(6)

7)@مللزبيديالقاموسجواهرمنالعروسوتا@6(،@ا./1) @ا(.8
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وكثرةلأهميته،وذلكالمصطلح،كتبصكتابذكرهيخلو@نيكادلا

الحديث.نقادكلامفيوروده

المتفردهذاحديثتشبيههوالروايةعلىالغرابةإطلاقفيوالأصل

أحديعرفهلملماالغريبالحديثهذاكأنأيمماالقوم،صالغريببالرجل

يعرفونه.لاقومعلىنزلالذيالرجلأشبهقدالرواةمن

الذيالحديثهوالغريبطالحديثأنالاصطلاحأهلعندوالمعروف
أهلمتقدمي@بذلكعرفهوقدغير@،فيهيشاركهفلاراويه،بهيتفرد

بأنه:لهكلامطياتفيذكرحيثهأ463)البغداديالخطيبالاصطلاح
إسنادهفيإماغيرهيذكرهلافيهبمعنىالرواةبعضبهينفردالذيالحديث@ا

@امتنهفيأو
(1)

التفردقيدحيثذلكمنأخصرهوبماالاصطلاحأهلبعضوحده
فيه@676)النوويومنهموقتادة،كالزهريحديثهيجمععصبكونه

وغيرهما.الرويالمنهلفي(@733)جماعةواب@التقريب

(@507)اب@نقلهماعلىفيلااعتمدفإنمابذلكحدهومن

محمدص
بدطإلممحاقبر

الصلاحابرمندهابرصونقلههأ395)منده
كحدي@الحديثم@الغريب@امنده:ابنقالحيثمقدمتهفيهأ643)

الأئمةوأشباههماصوقثادةالزهري
الرجلانفردإذاحديثهميجمع@ص

.(19612)للخطيص،السامعوآدابالراويلأخلاقالجامعكتاب(1)

126)للنوويمماالتدريبمعالتقريبانظر(2) 32).

.(55)صجماعةيلابنالرويالمنهلانظر(3)

أبيعن)1135(،والافرادالغرائباطراففيابنأخرجهصحيح،إسناده(4)
محمدالحافظبنعبدالوهابعمر

منده،برإسحاقبن
كماالثقاتالمحدثينمنوهو

4401184)النبلاءأعلامسيرفي طريقهمنوأخرجهفذكره،أبي:قالقال.(41
زيادةالغرائبطرافسنالمطوعفيووقع)351382(،دمشقتاريخفيعساكرابن

لها.وجهولاأبي،قالعمروأبيقولبعد)زفر(لفظة

صإ؟72(.الصلاحابنمقدمة(5)
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فيواشتركواوثلاثةرجلانعنهمروىداذاغريبا،يسمىبالحديثعنهم

مشهورا@ا.سميحديثأالجماعةروىداذاعزيزا،سميحديث

بشيء@يتعقبونهولاهذا،مندهابنقولينقلونالاصطلاحأهلوعا@ط

مح
حديثه،يجمععصبكونهالغريبتقييدمنهايظهرلاأقوالهمأدت

إمامع@بكونهتقييدهالغريبمعنىبيانفييردلممندهاب@أنوأحسب

وذلكطفحسبالتوضيحسبيلعلىالتمثيلبذلكأرادوإنماحديثه،يجمع

ين:لأمر

إشكاللاواضحالمشهوريرع@التفردعلىالغرابةإطلاقأنأ-

فييفتقرالتبيشومقامفيه،
لالواضحات.الخمثيلإلىالعادة

المشهوريرغيرع@التفردعلىالغرابةيطلقونالأئمةنجدأننا-2

اب@مثلبإماميظرولاتتبعه،لمرصنجعهمفيمستفيضأمروهوأيضأ،

ذلك.يجهلأنمنده

منالمشهوري@غيرع@التفردعلىالغريبالأئمةإطلاقعلىوالأمثلة

على(@279)الترمذيبهمثلحديثطوأولاستقصاؤها،يعسربحيثالكثرة

لمالغريب-الحديثع@يتحدثوهوالعللجزءفيالغريب-الحديث

وهوحديثه،يجمععصالتفردقبجل@نيكن
حمادبهتفردما

ب@
عرسلمه

فيالعشراءابي
الذكاة

(1)

هذاإلاأبيهصالعشراءلأبينعرف@اولاكلامه:آخرفيقالوقد

اشتهرصوانماالعلمأهلعندمشهوراالحديثهذاكانوإدأالحديث،

هووالحديث(1)
حوالترمدي(2825)داودحوأبو)4143(،أحمدأخرجهما

(4811)

2ا7)والنسائي حماجهوابن(28
عنكثيرةطرق@روغيرهم(3184)

بنحماد
سلمة

الحلقفيإلاالذكاةتكونأ@االله،رسوليا@اقلت:قال:أبيهعنالعشراءأبيعن

فيتكلموقد@ا،عنكلأجزأفخذهافيطعنتلوقال:واللبة؟
عيرالحديثهذا

ألهعلىوحملوهسعروف،غيراءالعشمأباأنأجلمنالعلمأهلمنواحد

الفقهكبفيمعروفةوالمسألةالناد،والبعيركالمترديةعليه،يقدرلمبمامخصوص

ذلك.إلىفليرجع
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حمادحديث
ب@

فيذلكنحووقال@احديثهإلاصيعرفلاسلمة

الحديمقلهذاإخراجهبعدالسش
(2)

كمامعروفغيرأنهعلىيدلالعشراءأبيفيالعلمأهلوكلام

حنبلبنوأحمدهأ234)المدينيابركعليالعلمأهلواحدسغيرذكر

وغيرهمهما256)والبخارجماهأ241)
يرولمأنه

حمادغيرعنه
ب@

سلمة،

بعضهموذكرالحديثهذاغيرلهيعرفلاوأنه
مجهولأنه

()

هذا
وهوالأئمةعندالغريبإطلاقيرادصماأكثرهو

يرولمأنه

غريب،بأنهللحديثالأئمةوصفعندالأصلوهوواحد،راوإلاالحديث

غرابةيعنونوانماالرواية،يعنونولاالحديثعلىالغرابةيطلقونوقد

أنهإلاقليلوهذاالمتن،
البغداديالخطيبذلكذكركماموجود

(6)

لمعناهالاصطلاحفيالغريبالحديثمعنىمناسبةوأما
فهواللغةفي

الرواة@نغيرهصالراويبهتفردالذيالحديثتشبيهجهةصأحسبفيما

أعلم.تعالىواللهيعرفونه،لاقومعلىنزلالذيدارهصالغريببالشخص

الغريبالحديثتقسيم

إلىتقسيمهيمكنالحديثعلومأنولصكغيرهالغريبالحديث

للغريبالمحدثي@صالعلمأهلذكروقدالاعتبارات،تعددبحسبأقسام
يجمعانقسمي@،علىذلكبعدالاصطلاحاستقرئممتعددة،أقساما

جميع

ماوهماالاقسام،
يلي:

(2)

(3)

(4)

(6)

.(75815)الترمذيجاءباخرالذيالصغيرالعلل

ص@الترمذيشنانظر
(1481).

.(2112)للبخاريالكبيرالتاريخانظر

للترمذيالكبيروالعلل)78(،صالمدينيلابنوالعلل5(،8ا34)الكمالتهذيبانظر
504125)للخليليوالإرشاد)21952(،عديلابنوالكامل)242(،ص 0

.(25417)سعدلاب@الكبرىالطبقاتانظر

.(19612)السامعوادابالراويلأخلاقالجامعانظر
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إلامتنهيروىلاالذيالحديثوهوالمطلق،الغريبالاول:القسم

غريب،حديثفيقولونالغرابةلفظعادةالعلماءعليهويطلقواحد،بطريق

فرد.حديثأو

فيذكرنا@اومابقوله:النوعهذاإلىه@279)الترمذيأشاروقد
هذا

ربلمعان،الحديثيستغربونالحديثأهلفإنغريب،حديثالكتاب:

بحديثمثلثمواحد@اوجهإلاصيروىلاغريبأيكونحديث

حماد
ب@

سلمة
فيالع@راءأبيع@

فيديناربرعبداللهوحديثالذكاة،

هبه.وع@الولاءبيععنالنهي

مامنهالغريبصالنوعوهذا
فيكثيرةغرائبويشملصحيح،هو

كذلك.ليسماومنهوغرهما،الصحيحين

غرائبعدافقدهه557)المقدسيطاهروابر(@455)الحاكموأما

المرادأنكلامهماصويتضحالغريبأنولمنمستقلانوعاالصحيح

الصحيحبغرائب
التابعيع@بهويتفردالصحابي،صالتابعيبهتفرد@عا

ابرذلكعلىنصوالعدالة،الشهرةأهلصويكونونتابعي،تابعأيضأ

الحاكم.لهومثلطاهر،

ولمالمتون،غرائبسماهالغريب،أنولمنآخرنوعاالحاكمودكر

يبي@
الغريبنوعفيداخلوهوبمثالي@ذلكعلىمثلأنهغيرمعناه،

المطلق.

أمرير:أحديحتمللأنهوذلك

الحاكميكونأنإما
أهلصالرواةبعضتفردالمت@بغرابةأرادقد

ذكرهما.اللذي@المثاليرفيكماالشيخش،كشيوخبه،المتأخرةالطبقات

مابالغرابةأراديكونأنو)ما
يبلغبحيثالأخبارغرائبمنالمتنفي

.(758/5)الترمذيجامعبآخرالملحقالصغيرالعلل(1)

صالحديثعلوممعرفةانظر(2)
.(5311)والأفرادالغرائبوأطراف)49(،

صالحديثعلوممعرفةانظر(3)
(95).
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أيضا.الإسنادغرابةيستلزموهويشتهر،لمإنالنكارةحدإلى

راوصبهينفردالذيالحديثوهوالنسبي،الغريبالثاني:القسم

متنهعرفوقدشميخه،
(@279)الترمذيذكرهماوهوالشيخ،ذلكغيرع@

الإسناد@الحاليستغربدانماكثيرة،أوجهيروى@حديث@اورببقوله:
(1)

وهو
م@غريبعادة،العلمأهلفيهيقولما

م@غريبأوالوجههذا

غريب،حديثفيقولونعليدالغرابةلفظيطلقونوقدفلان،حديث

@أيومرادهم

دما
بأمثلة.النوعلهذاالترمذيمثلوقدالوجه،هذا

فقدهأ4"5)الحاكموأما
سمى

غرائبالغريبصالنوعهذا

صلروايتهبالنسبةتكونوإنمامطلقة،ليستفيهالغرابةلأنالشيوخ

(@557)القيسرانيطاهرابرجعلهبينمابأمثلة،لهومثل@حي@،شيخ

عنده،الثانيالنوعهوأحدهما:ةنوعش
واحدصالرواةأحدتفردفيوهو

النوعهووالثاني.غيرهع@مشهورالحديثبينماالتابعي@،أتباعص
عنده،الرابع

الحديثبينماالصحابةأحدصالتابعينأحدتفردفيوهو

غيرهمشهورص
(4)

وم@
عندالغريبأعنيالقسم-هذا

ذكرهماالعلمأهلبعض
بهيتفردماوهووالأفراد،الغرائبأنولصالخامسالنوعفيطاهرابن

مسمىفييدخلقسمقسدسان،النوعهذاأدأإلاغيرهم،دونبلدأهل

يدخللاوقسمبلده،أهلمنليساخرراوصبهيتفردماوهوالغريب،
بلدهم.منليسراوع@واحدم@أكثريرويهكالذيتفرد،فيهليسماوهو

لالغريبآخرصننوعوثمة
وهوالمتقدمي@،النوعمنع@يخرج

اةالروأحدبهاينفردأيواحد،بطريقإلاتروىلازيادةفيلاالذيالحديث

.(75915)الترمذيحاحباخرالملحقالصغيرالعلل!1)

.(95)صالحديثعلوممعرفةانظر(2)

.(5311)والأفرادالغراثصاطرافانظر(3)

.(5311)والأفرادالغرائبأطرافانظر(4)
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الزيادةكانتإذاالمطلق،بالغريبيلحقأنيحتملالنوعوهذابقيتهم،دون

إذاالضسبي،بالغريبيلحقأنويحتملاخر،طريقصمحابحلهاليمس

الزيادة.فيهوقعتالذيالطريقهذاغيراخرطريق@نالزيادةوردت

بقوله:الترمذيالإمامالمتنفيالزيادةبسببالغريبإلىاشاروقد

@االحديثفيتكونلزيادةيستغربإنماحديث@اورب

بزيادةمثلثم

نوعأالقيسرانيطاهراب@وذكرهالفطرزكاةحديثفيالمسلمي@()من
ثالثا

الغريبأنولم@
(3)

@الدىمالدىملد@

الثاني:المطلب

وأقسامهالمشهورالحديثتعريف

المشهورالحديثمعنى

اللغة:فيالمشهورالحديثمعنىأولا:

أحدهماةلفظي@صنصكونالمشهورالحديثأعنيالمصطلحهذا

صمفعولاسموهوالمشهور،والاخرمعناه،بيانتقدموقدالحديث،

الثلاثيشهر
(4)

.(75915)الترمذيجامعباخرالملحقالصغيرالعلل(1)

أحمدالحماعة.وأخرجه(28311)الموط!فيأخرجهمالك،عنمشهورحديثوهو(2)

حوالبخاري(63/2)
حومسلم(4015)

والترمدي(1116)داودحوألو(984)

ح
حماجهوابن(4815)والنسائي(676)

ع@طرقصنوغيرهم(1826)
مالك

نافععن

رضيعمرابنعن
أوتمرصاعأ@رالفطرزكاةفرضرجماللهرسولأن@اعنهما:أدته

المسلمين،.مرأنثىأوذكرعبدأوحركلعلىشعيرصاعاص

.(5311)والأفرادالغرائبأطرافانظر(3)

الخلاصة،فيمالكابنقال(4)

كالتحمفعولزنةاطردالثلاثيسفحولاسموفي
صر

قصد
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فيوضوحعلىتدلاللغةفيوالراءوالهاءالشينأعنيالمادةوهذه

جلاريصفالرمةذوقاللوضوحه،شهراالهلالسمىومنهوإضاكاة،الأمر

الطرف:بحدة

نحيلوهوالناسقبلالشهريرىيستزيدهماالطرفأجلىفأصبح
(1)

إلىراجعوذلكالناسفراهسلهإذاسيفه،شهرقولهم:ومنه

معنى

المعروفالكلامأيما:العربلغةفيالمشهورالحديثفمعنى
لهم.المتضحالناسعند

المحدثين:اصطلاحفيالمشهورالحديثمعنىثانيأ:

يكونأنداماالمحدثض،عندسثمهورالمجونأنإماا@مهورالحديث

عندمشهورا
الأول.هوههنابصددهنحنفيمايهمناوالذىغيرهم،

ذكرفييشرعوندانماتعريفا،لهيذكرونلاالاصطلاحأهلوأكثر
أنإلاجماعة،رواهماأنهكلامهمومقتضىأقسامه،

رواهبمايخصهبحضهم

فصاعدا،رواةأربعة
أيضا.ثلاثةرواهمافيهيدخلوبعضهم

بعضهمذكروقد
ماأنه

بذلكعرفهخاصة،الحديثأهلعندشحاع

ويدل(@733)جماعةابرنحوهوذكرهأإ3(،618)الشريف

فيوضعتهاالحي@اوالأحاديثمكة:لأهلرسالتهفيداودأبيقولعليه
وهيمشاهير،أكثرهاالسن@كتاب

@االحديثم@شيئاكتبم@كلعند
()

حدهوما
معيتعارضلابه

ما
رواهإذاالحديثلأنتقدم،

.(22213)اللغةومقاييس)21072(،للزمحشريمماالفائقانظر(1)
اللغةتهذيىوالأزهرى،)41581(،الأعظموالمحيطالمحكمسيده،ابنانظر(2)

،-.)6125(

.(249)صاللكنويلعبدالحيالأمانيظفرشرحهمعمختصرهانظر(3)

.(55)صجماعةلابنالرويالمنهلانظو(4)

.(29)داودصأبيرسالة(51



المشهوربالحديثالنريب@لحديثاعلال
2

طلبأهلصكانصكلعندوصارالحديث،أهلبي@شاعجماعة

بهيردلموأنهتوجيهه،تقدمفقدذكرهالمتقدممندهابنقول

فإنهمذلك؟يتبي@العلمأهللصنيعوالمتتبعالتمثيل،أراددانماالحصر،

قدبلحديثهيجمعإماماليسراوإلطماحديثلسهرةينسبونماكثيرأ

الضعفاءإلىذلكينسبون
(2)

فيالعددفيهيشترطالمشهورأنالمتأخري@واحدصغيرذكروقد

طاهرإلاالاصطلاح،أهلمنذلكعلىنصأحداأرولمطبقة،كل

قياسأذلكفهمواتبعهوصوكأنهالنظرتوجيهفي(@1338)الجزائري

نخبةكتابهالعزيز،الحديثفيه@852)حجراب@الحافظذكرهماعلى

راويانطبقاتهأقلفييكونأنفيلااشترطحيثالفكر،
(4)

وجو-:نظرصإليهذهبواوفيما

أهلعليه@اخلافطبقةكلفيالعدداشتراطأنالأول:الوجهأ(

ونصوصهمالحديث،
يلي:مامنهاكئيرة،ذلكخلافعلىالدالة

صالمتقدممندهابرقولا
إمامع@حديثاجماعةروىإذاأنه

ذلكأنحديثهيجمع
مشهورأ.يسمى

العدديتوفرلاأحاديثعلىالشهرةيطلقونماكثيراالأئمةأن2
جميعفي

الحاكمتمثيلذلكأقربوم@صنيعهم،تتبعلمنمستفيضوهذاطبقاتها،
()

وابر

الصلاح
(6)

بحديث:المشهورعلىوغيرهما
@ابالنياتالأعمالإنما@ا

(7)

.(17011)الرجالضعفاءفيالكاملانظر(1)

فيالكاملانظر(2)
.(1012)العقيليوضعفاء)11132(،الرجالضعفاء

.(490/1)الأثرأصولإلىالنظرتوجيهانظر(3)

.(197)صالقاريعليلملاالفكرنخبةشرحشرحانظر(4)

.(150)صالحديثعلوممعرفةانظر(5)

.(265)صالصلاحابنمقدمةانظر(6)

تحريحه.عنتغنيوالعامالخاصعندوشهرتهوغيرهم،الجماعةأخرجهمشهورحديثهو(7)



المشهوربالحديثالغريبالحديثاعلال
2

التي@اوالأحاديثسكة:لأهلرسالتهفي(@275)داودأبيقول3
مشاهر@اأنهابهاوالفخرمشاهير،،أكثرهاالسن@كئابفيوضعتها

(1)

بكونهاسننهأحاديثأكثروصفأنهداودأبيبقولالاستدلالووجه

العدداشتراطأنشكولامشاهير،
أغلبها.فييتحمقلاالطبقاتجميعفي

فيال@هرةسحنىغيرعلىهناداودأبيقولطحمليصلحولا

سسائلصالكلامبصددكانأنهالأول:لأمريرةالمحدثين،اصطلاح

إذابالمشاهيرالافتخاريصلحوإنمابها،يفتخركانأنهوالثاني:حديثية،

عندالشهرةلأنالمحدثيلى،عندالاشتهارمعنىعلىكان
تفيدلاغيرهم

السخاوي.ذلكذكركماشيئا،

طبقاتأقلتكونأناشتراطوهوعليلاالمقيسأنالثاني:الوجهب(

به.قال@لصمسلماليسراويش،م@مكونةالعزيز

أنالعزيز،صبحثفيالمغيثفتحفي(952)السخاويذكرفقد

الاكتفاءالظاهر
ذلكبوجود

حجرابنشيخهصونقلواحدة،طبقةفي
أنه

واقد،عنبهشعبةلتفردغريببأنهحديثاوصفحيثذلك،على@ى

لهاثني@لروايةوعزيز
فيبذلكالقولعدمشيخهصنقلأنهإلاشعبة،ص

مطلق،قسمان،العزيزأنيفيدإلى@اذلكبعدخلصثمالنخبة،شرح
كانتماوهومقيد،أوونسبي،اثني@،روايةصطباقهأقلكانماوهو

فلانعنعزيزذلك:عندفيقاللراو@حين،بالنسبةفيهالعزة
(2)

يجعللمحجرابلىالحافظتلميذوهوالسخاوجماأنالثالث:الوجهج(
التعدد

حيثالحديث،علىال@هرةاسمإطلاقفيشرطاالطبقاتجميعفي
ماعلى@ايقعالمشهور:فيقال

فيأورواتهبعضصاثنينبأكثرسيروى
معظمها@اأوطبقاتهجميع

(3)

.(29)داودصأبيرسالة(1)

جالمغيثفتحالسخاوي،انظر(2)
3

ص
3 2

جالمغيثفتحالسخاوي،(3)
3

ص
36.

33.
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هوفالمشهوروعليه
الطبقاتجميعفيذلككانفإنجماعة،رواهما

نسبجأ.مشهوراكانطبقاتهبعضفيذلككان@انمطلقا،مشهوراكان

معشراوعنأومطلقاسواءمشهوراالمشهورتسميةفييشترطوهل

ال@هرة؟موضعبعدالتيالطبقاتفيلهالرواةأيضاصالحديثيشتهرأن

ماعلىقاسهولعلهذلك،يشترطالمتأخريربعفررأيتوقدبحث،محل

كلامعلىأوالمتواتر،فيالأصولأهليشترطه
الحافظ

علىالنخبةفي

العزيزالحديث

صحيح،القياسهذاألأأحسبولا
الصوالرأماالمقيس،فيللخلاف

فقوعلىيوجدولاالأصول؟أهلشروطهيإنمافيهالتيفالشروط

الحافظذكرهفماالعزيز،الحديثوأماحديث،عندهمشروطه
صورته@ر

ينصرلمأنهعلىالاعتراض،صيسلملمعليهبهمث@ومايوجد،يكادلا

كلامصاستنجطهالحافظوأفىالمتقد@ي@،الحديثأهلأحدصعليه

الصواترفيالأصوليي@

وهوالاشتراط،ذلكخلافلييظهروالذي
إطلاقفييكتفىأنه

جماعةالحديثروىفإذافحسب،الشهرةموضعفيالرواةبتعددالشهرة

دامتماع@!النبيمشهوراصالحديثكانوجمالنبيعنالصحابةص

واحدكلصالطرقتتعددلمولوالصحابة،أولئكإلىصحيحةالطروا

وهكذا.منهم،

سبجلفعلىذلك،أدركالحديثعلىالشهرةالنقادإطلاقاتتمبعوم@

حديث:المثال
فيهقالالقيا@ا(،يومإلىالخيرنواصيهافيمعقودالخيل@ا

@@اثابت:(@430)الأصبهانينعممأبو
غيرمججيو!@النبيعنهور

و.
@ا

(1)

مع
برعبداللهحديثوهيالشيخان،عليهااتفقثلاثة،طرقهأصحأن

.(43/3)الأولياءحلية(1)
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نافعروايةصنعمر
ب@أنسوحديثعنه

مالك
التياحأبيروايةص

عنهواحدغيرروايةمنالبارقيالجعدأبيب@عروةوحديثعنه

البارقي.عروةحديثإلارواهالذيالصحابيصحديسطمنهايشتهرولم

مابأنهالمشهورعرفقدالمعاصريربعضرأيحقثم
حدعنخرج

المشاهير،للفظالغرالبلفظالعلمأهلبمقابلةذلكعلىواستدلالغرابة،

كقولهم:
والمناكير@ا.الغرائبعنوالصدوفالمشاهيرروايةاستحباب@ا

صايجعلوالمأنهمهوالاستدلالووجه
بينواسطةبالعزيزيسمى

مشاهير،و)ماغرائبإماالقولهذاعلىفالأحاديثوالمشاهير،الغرائب

بإطلاقتعزيزهويمكنالعزيز،يسمىاخرنوعوجودعدميقتضيقولوهو

كلامهم.فيموجودوهذاالوجودندرةبمعنىالعزةالأئمة

أنهإلا
أمور:لثلاثةوذلكبصحته،الجزميصعب

لاالدمذكورةالمقابلةأنالأول:الأمر
هذاوالواسطة،عدمتقتضي

ثالث:وجودمعلفظينبي@يقابلونقدأنهمالعرب،كلامفيصستفيض

كقولهأمثلةذلكمنالقرانوفيتحصرأنأكثرصذلكعلى@اوالأمثلة

لاالمقابلةهذهفإن@وألازضالثمنؤت)@قتعالى:
وجودعدمتعني

ما

أوالحصر،سبيلعلىكانتإذاالواسطةعدمالمقابلةتقتضيو)نمابينهما،

ماأووالقسيم،السبر
المناطقةيسميه

كماالمنفصلة،بالشرطياتالقضاياصن

مشاهيروإماغرائب،إماالأحاديثالمحدثون:قاللو

صانماالحصر،يفيدمافيهفليسالذكرالمتقدمالمحدثينتعبيروأما

لأنأوالأحاديث،فيوجودهماوكثرةلشهرتهما،اللفظينذينكبينقابلوا

بعضفيكمقابلتهمالعلم،أهلاهتمامموطنهيوالمشاهيرالغرائب

لاذلكفإنوالمناكير،الصحاحبي@الأحيان
الأحاديثوجودعدميقتضي

المحتملة.الضعيفة

حالبخاريأخرجه(1)
،9482(3 6 حومسلم4(،4

وغيرهما.(1871)

حالبخاريأخرجه(2)
(12 8،53 6 حومسلم(45

وغيرهما.(1874)

حالبخاريأخرجه(3)
(02 8،52 8 5،2913،13 6 وغيرهما.)3789(،حومسلم(43
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صريح،العزيزنوعوجودفيمندهابركلامأنالثالي:الأمر
لا

لهتطبيقعلىالوقوتوعدمالتأويل،يحتمل
عدميقتضيلاالنقادعملفي

يقتضيكاناندالوجود،
القلة.

يمك@الخيالعمليةالتطبيقاتبعضوجدتأنيالثالث:الأمر

وصإليها،الإشارةالمتقدمةالندرةمعنىتحتملأنهاعلىبها،الاستئناس

يلي:ماالتطبيقاتتلك

داولأنهحرة:وأبوأشحثرواهحديثفيهأ292)البزارقول-

ماالحس@،عزيزصحديث
(1)

رواهأعلملاحرة،وأبوأشعث،رواه

موضعفيفجمعتهماغيرهما،
@الذلك

(2)

ع@صالحب@الحس@رواهحديثفيهأ365)عدياب@وقول-

عرالوليدأبوبهتفردإنهيقالوكانشحبة،عزيزصحديث@اوهذاشعبة:

أيضا@ارواهقدصالحب@الحسنوهذاشعبة،
(3)

فهياللغويللمعنىالاصطلاحفيالمشهورالحديثمعخىمناسبةوأما

أهلعندواضحأمعروفأيكونروايتهبكثرةالحديثأنوذلكظاهرة،

أعلم.تعالىواللهالحديث،

المشهورالحديثأقسام

المحدثي@،عندالمشهورهماةقسمانالحديثالمشهور@نأنتقدم

اصطلاحفيالمشهورأقسامهوههنايهمناوالذيغيرهم،عندوالمشهور

حيثأثرصلهالذيهوالمحدثيناصطلاحفيالمشهورلأنالمحدثي@،

المحدثيرعندالشهرةإطلاقلأنوذلكالحديث،علىأطلقإذاالحكم

الحديثصحةيقتضيالذيالأمرالعدد،اعتبارصينفكلاالحديثعلى

عنه.اشتهرعص

الكلام.ليستقيمهو،تقديرهمحذوفلمبتد!خبراأوزائدة،تكرنأنإماعندي)ما((1)

.(114/9)البزارمسند(2)

.(316/2)عدىلابنالكامل(3)
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المشهورتقسيمعلىنصمنالاصطلاحكتبفيأجدلمأنيومع

وصلالتيالطرقعددعلىيدلمنهماكلإذالغريب،تقسيميضارعتقسيما

كلاممنالنحوذلكعلىتقسيماستخراجيمك@أنهإلاإلينا،بهاالحديث

العلمأهل
قسمش:علىالمشهوريجعلبحيثطوهناك،هنا

عنجماعةيرويهالذيالمت@وهوالمطلق،المشهورالأول:القسم

موقوفا،أثرايكونوقد@لمجي@!النبيع@حديثايكونفقدنفسه،المشصاحب

مقطوعا.او

ينصرفبحيثالاصطلاحي،العرففيالمشهورهوالقسموهذا

عنالحديثشهرةال@مرادبأنيماحديثعلىالشهرهأطلقتإذاالذهن

المتلى.صاحب

صجماعةيرويهالذيالمت@وهوالنسبي،المشهورالئاني:والقسم

هوبلالمت@،صاحبهوليسراو
رواته.أحد

@القسموهذا

لهالتطرقيقلالمشهورقسميدما
المصطلح،كتبفي

مع
منمشهورحديثهذاقولهميكثرإذالعلم،أهلكلامفيالأكثرأنه

بعضهميطلقوقدجماعة،عنهرواهأنهبمعنىفلان،ع@أوفلانحديث

النسبية.الشهرةومرادهمشهور،حديثهذافيقولالتعبير

صالنوعهذاتسميةعلىنصوقدكثير،ذلكفيالأئمةوكلام

الزهري@اكحديثقالط:حيثعنه،تقدمفيمامندهابرمشمهوراالحديث

الأئمةصنوأشباههماوقتادة
عنهمالرجلانفردإذاحديثهميجمعممن

مشهورا@ا.سميحديثاالجماعةروىواذاغريبا،،يسمىبالحديث

السننكتابفيوضعتهاالتي@اوالأحاديثسننه:ع@داودأبووقال

وهيمشاهير،أكثرها
لاتمييزهاأنإلاالحديث،منشيئاكتب@نكلعند

مشاهيو@اأنهابهاوالفخرالناس،كلعليهيقدر
(1)

مكةأهلإلىداودأبيرسالة(1)
.(29)ص
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علىإلايتحققلاسننهأحاديثلأغلببالشهرةالوصصوهذا

وهيالنسبية،الشهرةإرادة
وأماالمحدثي@،عندالم@هورقسمىأحد

علىالتنبي@تقدمكمافبعيدالاصطلاحيالم@هورغيرعلىكلامهحمل

ذلك.

بنحمادبهتفردحديحث@اهذاالترمذي:وقال
العشراءأبيصسلمة

الحديثهذاكانوإنالحديث،هذاإلاأبيهع@العشراءلأبييعرفولا

حمادحديثاشتهرصدانماالعلم،أهلعندمشهورأ
ب@

يعرفلاسلمة

@اعنهروى@لكثرةالحديثفيشتهرحديثه،منإلا
(1)

الصلاهصفتاححديثفي(@430)الأصبهانينحيمأبووقال

ب@عبداللهحديثم@إلايعرفلا@امشهور:(2)الطهور
محمد

بهذاعقيلب@

اللفظ
عليحديثم@

@ا
(3)

حجراب@الحافظقال
السخاوينقلهماعلىنعيمأبيكلامعلىمعلقا

نظيرالنسبيةال@هرةفهذهعقيل،ابرحديثمنسثمهورأنهصرادهإن@اعنه:

@االنسبيةالغرابة
(4)

منهاأفراداأحاديثالمشهورنوعفيه@455)الحاكمعدوقد

.(758/5)للترمذيالصغيرالحلل(1)

1)11321،أحمدأخرجهحديثهو(21 6106)داودحوأبو(29 حوالرمذي(18
(3)

حماجهوابن
بماعبداللهعنالثوريسفيانعنطرقمنوغيرهم(275)

محمد
ل@

عنعقيل
اطه-دا":لرصوالدال:طالبأبيبنعليأبيهعنالحنفيةابنمحمد

ديوالحديثدا،النسليمونحليلهاالتكبيرونحريمهاالطهورالصلاة@دفناح
ال@سده

أهلبعضاختلفوقد)6131(،التهذيبتهذيبانظرمعلومهوكمالينوفيهعقيل،

حجرلابرالحبيرالتلخيهصانظرومضعف،مقوبينالحديثهذاحكمفيالعلم

(21611).

.(372/8)نعيملأبيالأولياءحلية(3)

جالمغيثفتحالسخاوي،(4)
3

ص
32.

صالحديثعلوممعرفةانظر(5)
(92).
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لانهالأصل،فيغريبحديثوهوصيامفلاشعبانانتصفإذاحديث

علىنصوقدهريرة،أبيصابيهصعبدالرحمل@بنالعلاءبهتفردمما

والنسائيهأ279)والترسذيهه275)داودأبوبهتفرده
هم.وغير(@446)لخليليوا(@353)

النقاد،أولئكوصبه،العلاءبتفردالنقادواحدصغيرأعلهبل

ا@(مامهديإبنعبدالرحملن
(6)

بنوأحمد(@233)معشبنويحيى

(@264)الرازيزرعةوأبو(@2)ا@احنبل
(9)

مشهوراالحاكمعنديعتبرالمعلولبلالغريبالحديثهذاكانفإذا

النسبية.الشهرةأراديكونأنإلاالشهرةبهذهلوصفهوجهفلا

دانوى..عاامرئولكلبالنياتالأعمالإنما@احديث:ومنها

علىبهمثلوقدالغريبة،الأفرادمعدودصحديثوهوالحديث
العلم.أهلم@واحدغيرالمشهورالحديث

(1)

(2)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

124)أحمدأخرجهماهر حوالترمذي(2337)داودحوأبو(24
فيوالنسائي(738)

ماجهوابن(17212)الكبرى
ح

أبيهعنعبدالرحمنبنالعلاءعنطرقمن(1651)
هريرة:أبيعن

حديثوهوتصوموالما،فلاشعبانانتصفإذاقال:عحهرواللهرسولأن@ا

إلاشعبان،الأخيرصالنصفصيامجوازفيالصحيحةالأحاديثلمخالفتهمعلول،
منه.الأخيريناليومين

.(30012)داودأبيسننانظر

.(11513)الترمذيسننانظر

.(17212)الكبرىالسننانظر

2-21811)للخليليالإرشادانظر 19).

2/3)داودأبيسننانظر .(123)صالمروذيبروايةأحمدوعلل0(،0

الحافظذكر
صريحا،ذلكأجدولمأنكره،معينابنأن)41921(،الباريفتحفي

وأنايحيى@اذكر:(41:)صمعينلابنسؤالاتهفيالجنيدابنذكرهماوجدهماغاية
العلاءحديثأسمع

النصفمضىإذا:@النبيعنهريرةأبيعنابيهعن
ص

والزنجيإبراهيمبنوعبدالرحملنمحمدبنزهيررواهفقال:تصوموافلاشحبان
1221)صالمروذيبروايةأحمدعللانظر .(09/42)الكبرىوالسنن3(،2

.(3ول/1)البرذعيسؤالاتانظر

.(92)صللحاكمالحديثعلوممعرفةانظم
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غريبأوليس@متخاغريبهوإذا@ايوجد@الاالصلاح:اب@وقال

كثيرون،عددعنهفرواهبهتفردعصالفردالحديثاشتهرإذاإلاإسنادا،

الأولطرفهفيبالغرابةمتصفإسنادهفإنمشهورا،،غريبأيصيرفإنه

وكسائربالنيات،الأعمالإنماكحديث:الاخرطرفهفيبالشهرةمتصف

@االم@تهرةالتصانيفعليهااشتملتالتيالغرائب
(1)

النسبي،المشهورأعنيالقسمهذاوجودعلىتدلالأقوالهذهكل

فيوجودهلكثرةوذلكعليه،ينصبالحقيقة-فيالأئمة-كلاماكثرإنبل

هذا.إلىبالنسبةكثيراليسفإنهالمطلقالم@هوربخلافالأحاديث

أهلبعفريذكرهاطأخرىباعتجاراتللمشهورتقسيماتوهناك

وم@الاصطلاح،
يلي:ماالاعتبارات،تلك

الحديث،فيةاشتهرالذيالوسطإلىبالنظرالمشهورتقسيما-

عندومشهورالفقهاء؟عندومشهورالألسنة،علىمشهورمثلأ:فيقولون

صمثليروهكذا،النحاة،عندومشهورالأدباء،عندومشهورالأصولمي@،

منها.نوعكلعلى

أنهإلاالعلم،لطالبمهمةمعرفتهكانتوإنالتقسيم@النوعوهذا

إلااعتبار@الاالسخاوى:قالولذلكالمحدثين،عندالشهرةبمعنىيتعلقلا

@االحديثعلماءعندمشهورهوبما
(2)

والحديثمثلا:فيقولونوالرد،القبولباعتبارالمشهورتقسيم-2

مامنهالمشهور
ماومنهمقبول،صحيحهو

صحيح.غيرهو@ردود

موضوعم@ليسالتقسيموهذا
@بالشهرةيتعلقلالأنهالبحثهذا

فييكونإنماوذاكالإسناد،صالشهرةبعدبمايتعلقو)نماهي،حيث

لاوقدصحيحأإسنادايكونقدالشهرةموضعبعدفماالخسبي،المشهور

كذلك.يكون

صالصلاحابنمفدمة(1)
("27)-

.(37/3)المغيثفتحالسخاوي،(2)
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لأنعنه،وقعتصإلىالصحةتقتضيفإنهانفسهافيال@هرةوأما

عاثةفيهايتصورلاالجماعةوروايةللحديث،الجماعةروايةمعناهاالشهرة

الوهم.أوالكذب
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-

وحكمهالغريبيالحديثالمحدثين

8@@إ@!

مطلبان:وفيه

الأول:المطلب

الفريببالحديثالمحدثينعناية

ويذمونالغرائب،روايةصيحذرونكانواالأئمةأنالمعلومص

وعدمالنكارة،عليهاالغالبلأنوذلكبها،الأوقاتواشغالتتبعها،

الصحة.

صرالغريبيكرهون@اكانواهأ:96)النخعييزيدبرإبراهيمقال

@االحديث
(1)

مكةأهلإلىرسالتهفيداودأبوذكر@محتمل،إسناده(1)
بصيعةإسنادبلا(29)ص

جهوأخر)2/121(،صفلحلابنالثمرعيةالادابفيكماالخلالوذكرهالجزم،

الكمايةفيالبغداديوالخطيص)565(،صالفاصلالمحدثفيالرامهرمزي

1259)صالحديقأصحابوشر@)141(،ص الكلامدمفيوالهروي6(،2

عنالأعمسثرع@السحيميسياربنجابربنمحمدطريقصن(13012911)وأهله

77/9)ال@هذيىتهذيىفيترجمتهانظرفيه،متكلمجابربنومحمدبه،إبراهيم

78).
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أحمدوقال
يعمللاالتيالغرائبالحديث@اشرهأ:241)حنبلب@

عليها@ايعتمدولابها،
(1)

مناكيرفإنهاالغرائبالأحاديثهذهتكتبوا@الاأيضأ:أحمدوقال

الضعفاء@اوعامتهاص
(2)

الغرائب،تركيقتضىصاعلىالكفايةفي(@463)الخطيبوبوب

المناكيروروايةالشواذ،حديثهعلىغلببصالاحتجاجترك@ابابفقال:

@االأحاديثم@والغرائب
(3

في:باباالجامعفيوبولب
@ا

عنوالصدوفالمشاهيرروايةاستحباب

أدبفي(@562)السمحانيسعدأبووتبحهوالمناكير@االغرائب
الإملاء

(5)

الأسانيدتخيريقصدأنللمنتخبالجامع:فيالخطيبوقال
لاوالمستقيمة،والرواياتالصحيحة،لأحاديثوااضحة،الووالطرقالعالية،

وتطلبوالموضوعات،الأباطيل،تتبعمنالترهات،فيوقتهيذهب
@ااتوالمنكرائب،الغر

(6)

(1)

(2)

(3)

بنسعيدبنعثصانبنعليأخبرنا@اقال:الخلالبكرأبوأخرجهمحتمل،إسناده

للخطيبالكفايةانظروذكره،@ا،يقرلعبداللهأباسمعتقال:نفيل
يعلىأبيلابنالحنابلةوطبقات(23912)مفلحلابنالأرشدوالمقصد1(،14)ص

يعلىأبيابنفيهقالوالحراني)21121(،مفلحلابنالشرعيةوالاداب)119221،
@اورعالسابق:الموضعفي

عنده
أشياء،إمامناعن

سمع
وكيرمدا.الخلالبكرأبومنه

أبيبنعبدالوهاب@احدثناقال:(3911)الكاملفيعديابناخرجهمحتمل،إسناده
أحمدثناالعكبريعصمة

أحمدط@داللهأباسمعتيحيىأبيبن
مرةغيرحنبلبر

@ايقول
سعدأبوطريقهمنوأخرجهوذكره،

والاستملاءالإملاءأدبفي

سندوهو)85(،ص
وقدوغيرهمامعينوابنأحمدعنالكثيرعديابنبهيروي

السندهذاعلىالعلماءاعتصد
أقوالهما.نقلفي

.(140)صالروايةعلمديالكمابة

1)2/،السامعوادابالراويلأخلاقالجامع

.(57)صوالاستملاءالإملاءأدبانظر

.(15912)السامعوادابالراويلاخلاقالجامع
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ومع
الحديثم@الغريبروايةذمفيالأئمةعنالكلامصتقدمما

أنهإلا
بها،والعنايةوالأوهامالمناكيرتتبععلىللغرائبذمهمحمليتعين

أنمنالحديثأهلعندمعلومهولماذلكعلىكلامهمحملتعي@نما@@

يشملعامأكلامهميكونأنيمكنولاصحيحة،أحاديثفيهاالغرائب

وغيره،الصحيح

وقطعبهاالاشتغالالعلماءكرهالتي@اوالغرائبالخطيب:فالطولذلك
هيإنماطلبهافيالأوقات

مصرواتهلكونببطولهالمعرفةأهلحكمما

وهوصبهراويهلتفرداستغربمافأماالسماع،يدعيأوالحديثيضع

ويجبكتبهيلزمفذلكوالأمانةالصدقأهل
@اوحفظهسماعه

(1)

العادةإذصحتها،لاحتمالالصادقونالرواةبهتفردماكتبلزموإنما

الغرائبوجودالعلمأهلواحدصغيرذكروقدذلك،تحيللا

علىزيادةالحديثأهلكانذلكولأجلمعلوم،هوكماالصحيحة،

بالغة.عنايةالأحاديثبغرائباعتنواقدالمشاهيربالأحاديثعنايتهم

يلي.فيماالأحاديثسبالغرائبعنايتهمإبرازويمكى

وكتابتها،الغرائب،سماععلىيحرصونماكثيراالنقادنجدأنناا-

بها.والتحديث

نظرائهمع@وكتبوهاسمعوهاأنبالغرائبالأئمةاهتماممنبلغوقد

كثيرة.ذلكفيوالأخبارمنهم،أصغرهموعصوالإسناد،السنفي

من
محمدأنذلك

)بعدمولاهمالمخزوميخنيسب@يزيدب@

2 2 5@)
(2)

بنالحسنتفردص
محمد

ابنع@يزيدأبيب@عبيداللهبر

.(16012)السامعوآدابالراويلأخلاقالجامع(1)

كانفقال:عنه،أبيسألت":(127/8)والتعديلالجرحفيكماحاتمأبيابنقال(2)

فقيلابنه،عليهفأدخلنيالتحدبث،منممتنعأوكانبمكة،عنهكتبناصالخا،شيخأ

@ا.ثقةفقال:فيه؟قولكفمالأبي:
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ماجهواب@الترمذيرواهالشجرة،سجودبحديثجريج
(1)

حالترمذيأخرجه1)
،975(3 4 حماجهوابن(24

عنطرقمنوغيرهما(1053)

محمد
بنالحسنحدثناقال:خنيم@بنيزيدبن

محمد
قال:يزيدأبيبنعبيداللهبن

جاءقال:عباسابنعنيزيدأبيبنعبيداللهأخبرنيحسنياجريج:ابنليقال

خلفأصليكأنينالموأناالليلةرأيتنيإنياللهرسوليافقال:حهالنبيإلىرجل

بهالياكتباللهمتقول:وهيفسمعتهالسجرديالشجرةفسجدتفسجدتشجرة

منيوتقبلهاذخراعندكليواجعلهاوزرابهاعنيوضعأجرأعندك
تقبلتهاصكما

داود.عبدك

جريج.ابنليقالالحسن:قال
النبيفقرأعباس:ابنقالجدك:ليقال

ش
م

فسمعتهعباس:اب@فقالقال:سجدثمسجدة
عنالرجلأخبره@امثليقولوهو

الشجرة.قول

يذكرلممكيونرواتهصحيح؟حديث@ذا@:(34111)المستدركفيالحاكمقال
وكذاالذهبي،يتعقبهولميخرجامما،ولمالصحيح،شرطمنوهوبجرح،منهمواحد

محمدبنالحسنووثق)11453(،الإرشادفيالخليليصححه
يزيد،بنعبيداللهبن

جريجابنحديثمنصحيحغربب@اهذاقال:حيث
أحمدقصد

إلىحنبلبن
محمد

وهرجريجابنعنالمكيمحمدبنالحسنبهويتفردعنهوسألهيزيدبن
إسناده.تصحيحفيالمعاصرينمنالبعضمستندهوذلكولعل@ا،ثقة

أعلهبينما
بنالحسن@اقال:حيثهذا،الحسنبتفرد)11242(،الضعفاءفيالعقيلي

محمد
جريجابنعنمكييزيدأبيبنعبيداللهبن

لا
إلايعرفولاحديثهعلىيتابع

وقالعليه،يتابعلاالعقيلي:@اقالقال:حيثالاعتدالميزانفيالذهبيوتبعه@ا،به
عنهروىماجهالة،فيهغيره:

الكاشففيوقال@ا،خنيسابنسوى
:(1063)رقم

إسناد@تضعيففيالمعاصرينصنالآخرالبعضمستندهوذلكولعل@ا،حجة

@نكانأنهفبينهذامحمدبنالحسن(102114)الإسلامتاريخفيالذهبيذكربينما

@اقال:حيثالقران،أهل

محمدبنالحسن
أبوالمكي،يزيدأبيبنعبيداللهبن

ابنمنوسمعمحيصن،وابنكثير،ابنعنعبادبنشبلعلىقراالمقرئ،محمد
حامدالقراءة،عنهروىجريج،

البزي،محمدبنوأحمد@البلخييحيىبن
قال:أنهخني@ابنعنزيادةالمستدركفيالحاكمروايةفيجاءوقدوغيرهما@ا،

محمدبنا@سن@اكان
شهرفيالحرامالمسجدفيبنايصلييزيدأبيبنعبيداللهبن

المعاصرين.م@الاخرالبعضذكرهكمامجهولألي@أنهعلىيدلوهذارمضان،،
النقادالقدماء@نوأما

وإنماراويه،فيولاالحديثهذافيكلامالهمأجدلمفإني
ذلك،علىوسكتوارووه

كأحمدسماعهعلىحرصمنومنهم
حنبل.بن

النقد-أهلفهايحكملمالتيالكثيرة،الأحاديثصعيرهكحالالحديثهذاوحال
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ذلكوليسبين*بحكم
وإنماأدركناه،لماإدرافيعدمولاالتحقيق؟فيقصررأمنهم

قالوقدسواء؟حدعلىوالغلطللصوابمحتملهوبماالحكمعنتررعهو

.@بهءعفضلكمالبش)رلالقفتعالى:

المتعارضة،القراثنبعضتكتنفهفيهوالقولمحتمل،أيدينابينالذيالحديثوهذا

بعدموالقائلالقرائن*بعضتؤيدهبصحتهفالقائل
أخرى.قرائنتؤيدهصحته

قربنتان:صحتهلعدمالمؤيدةالقرائنفمن

يحرصالذينالائمةصنوهوالتابعين؟أتباعكبارمنجريجابنأنالأولى:القرينة

عنفالتفردحديثهم،علىالنالس@
مثله

منيقعأنيعسر
تصوريمكنفكيفالحفاظ؟

بنالحسنمثلتفرد
لهالخليليتوثيقوأمابالنقل،معروفغيروالحسنعنه،محمد

جرح،فيهيعر@لاولأنهبه،للظنتحسينمجردهوصانمامعايشة،علىصبنيأفليس

مثلهتفردقبرلفيكافيألي@توثيقهأنعلىالتوئيق،فيكافغيرالحقيقةفيوهذا

جريج.ابنمثلعن

مثله،روايةعلىالناسيحرصالتيالنادرةالمترنمنالحديثمتنأنالثانية:القرينة

لاكثرجريجابنعندالمتنهذاكانفلوالقران،لسجردخاصدعاءإلباتوفيهبل

بنالحسنوتحديثبه،التحديثصن
حينئل!المتنهذابمثلجريجابنعنمحمد

بنالحسنووهممرسلا،جريجابنعندالحديثيكونأنإماأمرين،أحديحتمل

جرلجابنيكرنأنوإماإسناده،فيمحمد
بنالحسنفظنضعيفعندلسه

محمد

الحديث.بعلمالأخيرهذاعنايةلعدمسمعهأن

يلي:مافمنهاتصحيحهقراننوأما

بنالحسنأنالأولى:الفرينة
أنهإلاإمامعنتفردقدكانددمحمد

حديثأيروي

حديثتذكرإنماجريجابنيكونأنالمعقولومنيزيد؟أبيبنعبيداللهجدهيخص

بنالحسنحفيدهرأىعندمايزيدأبيبنعبيدالله
فيجريجابنقالولذلكمحمد،

منلمكانتهالحديثبهذايخصهأنأرادجريجابنيكرنوقدجدك،ليقالروايته:

شيخه.

أنهإلاالحديثبطلبمعروفغيركاناندالحديثبهذاالمتفردأنالثانية:لقرينة

ومت@بالقراد،العنايةهلصن
سجودبابفيلأنهبالقرآن،يتعلقالحديثهذا

فيتوثقيكونألايبعدبحيثبه،مثلهاهتمامتستثيرالتيالأحاديثفهو@نالتلاوة،

الحديث.لهذاروايته

أهلفيهيتساهلبابفييعتبرأنهإلانادرأ،كان@)نالحديثمتنأنالالثة:القرينة

سجودوأماالدعوات،بابوهوللتفرد،المصاحبةالقرالنفيذكرهتقدمكماالعلم

الصحيحة.الأحاديثمنغيرهفيثابتنهف@التلاوة
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منواحدغيرعنهرواهوقد
:(@446)الخليليوقالالكبار،النقاد

جريجاب@حديثطصصحيحكريب@اهذا
أحمدقصد

إلىحنبلبن

محمد
@اعنهوسألهيزيدبن

(1)

وص
(@245)البغلانيسعيدبنقتيبةأنذلك

(2)

عنبحديثتفرد

محمدصزائدةأبيب@زكريابنيحيى
عروةصالزهريعنإسحاقبن

عن
اسامة

صرضهفيأبيبنلعبداللهعحالنبيعيادةفيزيدبر
(3)

عنيكتبهالحديث@اهذاسعيد:برقتيبةقال
أحمد

(@241)حنبلب@

بنويحيى-((@239)وعثمان(@235)بكرأباأيعنيشيبة-أبيوابنا.

@اغريبحديثهووقالواوغيرهم،ه@233)معش
(4)

(2)

(3)

(4)

.(35411)الإسنادعلماءمعرفةفيالإرشاد

للجماعةشيخهوبلالستة،الكتبرجالمنالمشهورينالأثباتالثقاتمن

.(523123537)الكمالتهذيبانظرماجه،ابنسوى

بنيحيىعنسعيدبنقتيبةعنطرقمنوغيره(201/5)أحمدأخرجهالحديثهدا

محمدطريقمنوغيره(3094)داودأبووأخرجهزائدة،أبيبنزكريا
سلمة،بن

بنزكريابنيحيىثلاثتهمبكير،بنبونسطريقصوغيره(24ا7)البزاروأخرجه

محمدعنبكيربنويونسسلمةبنومحمدزائدةأبي
عنالزهريعنإسحاقبن

أسامةعنعروة
@ادخلتقال:زيدبن

فيأبيبنعبداللهعلىالله-ش@هرسولمع
فقدعبدالله:فقاليهود"حبعنأنهاككنث@اقدع@م@لى:النبيلهفقالنعردهضهص

أسعدأبغضهم
@ا.فماتزرارةبن

صححهوالحدبث

البزاروقال)1/194(،مسلمشرطعلىالمستدركفيالحاكم
بنيونسإلاأسامةعنعروةعنالزهريعنرواهنعلملاالحديث@اوهذا(25ا7)

محمدعنبمير
لي@ولكنمعلول،أنهوعنديمرسلأ،،غيرهرواهوقدإسحاق،بن

هذا
عليه،الكلامموضع

قتيبةلحديثالأئمةاستغرابووجه)21421(،السامعوآدابالراويلأخلاقالجامع
أمرين:أحسبفيمايحتمل
زائدةأبيبنزكريابنيحيىعنقتيبةتفرديأجلاستغرابهميكونأنالأول:الأمر
رواياتهمأنإلازائدةأبيابنغيرإسحاقابنعنرواهقدكانوإنالحديثنبه،،

عليها.وقفواقتيبةحديثاستغربواالذينأظنولامشهورة،غير

عن=الحديثبإسنادإسحاقابنتفردثبوتلأجلاستغرابهميكونأدالئاني:الأمر
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بنالليثعنالتقديمجمعفيبحديثأيضاقتيبةوتفرد
عنسعد

عنالطفيلابيعنحبيبأبيبريزيد
معاذ

جبلبن
(1)

منسبعةعلامة@اعليهقتيبة:قالثم
عنيكتبواالحفاظ،

هذا

بنبكروأبوهأ219)والحميدىمعي@برويحيىحنبلبنأحمدةالحديث

@اسبعةعدحتى-(@234)خيثمةوأبو(@235)شيبةأبي
(2)

(1)

(2)

عنعروةعنالزهري
حسبعلىالحدبثلأدأسامة،

عنمعروفالبزارذكرما

عنعروةعنالزهريعنللحديثإسحاقابنو)سنادصرسلا،عروة
يقعلاأسامة

أسامةرواياتنتوهما،،عادة
منالحديثفكانقليلة،زيدبن

غريبا،الناحيةهذه

عنغيرهروايةأكدتروايتهأنلأجلعنهلهواستغرابهمقتيبةعنللحديثوكتبهم

فدإسحاقابنعنرواهالذيأنيظنونكانرابينماإسحاق،ابن
روايته،فيوهم

ابنعنالتفردلصحةتأكيدأذلككانزائدةأبيابنعنقتيبةروايةجاءتفلما

كتابته.علىوحرصواذلكفاستغربواإسحاق،

(1220)داودحوأبو(24115)أحمدأخرجهقتيبةعنجدأمشهررالحديثهذا

حوالترمذي
،355(5 أبيبنيزيدعنالليثعنقتيبةعنطرق@نوغيرهم(54

عنالطفيلأبيعنحبيب
إذاتبركغزوةفيكانع@النبيأن@اتجبلبنمعاذ

جميعأ@)ذافيصليهماالعصرإلىيجمعهاأنإلىالظهرأخرالشمسزيغقبلارتحل

سارثمجميعأوالعصرالظهروصلىالظهرإلىالعصرعجلالشمسزيغبعدارتحل

معيصليهاحتىالمغربأخرالمغربقبلارتحلإذاوكان
لعدارتحلاذادالعشاء

فصلاهاالعشاءعجلالمغرب
أنهوعديعليهالكلاميطولحديثوهو@ا،المغربمع

التالية.الحاشيةفيذلكإلىالإشارةوستأتيمعلرل،

وتفرد)381(،صللحاكمالحديثعلرممعرفةوانظر)4/564(،حبانابنصحيح

بالليثالمختصينمنقتيبةلأنمستغربا،ليسالليثشيخهعنبحديثقتيبةمثل

أحسب،فيماأمورثلاثةإلىبعردهاقتيبةلحديثالألمةاستغرابوجهأنإلاجدا،

باختصار:إليهاأشير

عنالطفيلأبيعنحبيبأبيبنيزيدلأننادر،الحديثإسنادأنأولها:
لامعاذ

الحديث.هذاإلامنهيوجد

فياشتهرقدأنهوثانيها:
منقريبحديثالبابهذا

فيالحديثهذا
اللفظ

روايةصن

عنالطفيلأبيعنالزبيرأبي
منجماعةرواهمعاذ،

بذكروالثوريكمالكالحفاظ

بنهثاموخالفهمالتقديم،دونالجمع
التقديمذكرادفئسعد

تتية.رواهالذيكاللفظ

برهشامحديثروىقدالليثأنوئالثها:
عنعندهالحديثكانولوسعد،

حبيبأبيبنيزيد
بنهشامعنرواهلما

ولأن-يزيد؟عنبروايتهيعلولأنهسعد،
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عليفضائلفيسعيدأبيعنحديثاأخرجأنبعدالترمذيوقال
منإلانعرفهلاغريبحسنحديث@اهذا

منيوسمعالوجه،هذا
محمد

بن

@افاستغربهالحديثهذاإسماعيل
(2)

التنفسفييرويهحديثفيه@313)الثقفيالسراجالعباسأبووقال

عنيداكتبالشرب:عندثلاثا
محمدالحديثهذا

البخاريمماإسماعيلب@
الإسفرايينيسهلبنوأحمد(@261)الحجاجب@ومسلم@أ256)

،)3((4)

(1)

(2)

(3)

(4)

أنهإلاالمتأخرونوثقه@انفإنهسعد،بنهشامبخلافالمشهورينالثقاتمنيزيد

مشهررغير

أبيعنهشامعنالليثحديثيرويأنأرادحديث،فيحديثلهدخلقتيبةفكأن
أعلم.تعالىواللهحبيب،أبيبنيزيدعنالليثعنالحديثوجعلفوهمالزبير،

هوالحديث
حالترمذيأخرجهما

محمدحدثناالمنذربنعليحدثناقال:(3727)
بن

لعلي:شحاللهرسولقالقال:سعيدأبيعنعطيةعنحفصةأبيبنسالمعنفضيل
بنعليتوبعوقدوغيرك،،كيريهذا@لمسجدفييجنبأنلأحديحللاعلط@ايا

كمافضيلابنعنروايتهعلىالمنذر
المحدثوفي)24/041(،دمشقتاريخفي

نظرأ.أحسبفيماإسنادهفيأنإلاحفصةأبيبنلسالممتابعةه("1)صالفاصل
لاحالكلعلىوالحديث

شيعيوهوالعوفي،سعدبنعطيةإسنادهفييصح،
كماضعيف،

2ا7)التهذيبتهذيبفيلرجمتهمنيتبين يؤيدالحديثوهذا1(،0

القواعد.ويخالفبدعته،

الحديثإشادانله،البخارياستغرابوجهأنوظني)51936(،الترمذيسنن

ومعبالتشع،معروفونالكوفةوأهلالمنذر،بنعليإلىعطيةمنكوفي
لمذلك

أحدعندالحديثهذاالبخارييجد
لهالبخاريوسماعالكوفة،أهلمن

الترمذيعن
فيه.التفردشدةعلىيدل

أنهيبدوالرجلهذا
ومعومسلم؟بالبخاريقرنلماوالاإمام،

علىأقفلمذلك
كمانيسابورنراحيصبليدةوهيإسفرايين،منوهوعليه،تدلترجمة

الأنسابفي
فقال:)31/515(،طبقتهفيلرجلالسيرفيالذهبيترجموقد)11341(،

أحمدالعباس،أبوالمتقن،الإمام،الحافظ،سهل،ابن@ا
النيسابوري،بحربنسهلبن

سمع:
أحمد

معاويةبنوعبداللهرشد،بنوداودراهريه،بنسحاقل@حنبل،بن

واسعة،رحلةولهوطبقتهم،وحرملة،عمار،بنوهشاموالقواريري،الجمحي،

أنهإلاطبقتهفيرجلاسهلبنعليتلاميذفيالمزيوذكر@ا،جيدةومعرفة
جدهسمى

.1455/20)الكمالتهذيبانظرإسفرايين،إلىونسبهحامدأباوكناهمالكأ

)2/421(،-السامعوادابالراويلأخلاقوالجامع1(،1)81،بغدادتاريخانظر
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كثيرة.المعنىهذافيوالأخبار

حيثالسجستاني،داودأبيقوللكصنعليهوقفتماأملحوص

أحمدعبداللهلأبي@اقلتقال:
حديثاالدارميالعشراءلأبيتعرفحنبل،بر

محمدحدثنافقلت:لا،قال:عنك؟لأجزأفخذهافيطعنتلوغير
بر

حمادناقالقيسب@عبدالرحمل@ناقالالرازيعمرو
بر

سلمة
أبيعن

فحسنهالمجزاللهلرسولالعتيرةذكرتقال:أبيهصالدار@يالعشراء

(1)

بنوعبدالوارثالدسترائيهامروايةمنمشهررحديثالسراجذكرهالذيوالحديث

ثلاثأالشرابفييتنف@لمج@اللهرسول@اكادقال:أنسعنعصامأبيعنسعيد

حمسلمأخرجهوأمرألما،وأبرأأروى)نهويقول:
وغيره.(2028)

حبانابنأخرجهماوهوشعبة،روايةنوغيرهما@الشيخاناستغربهلانما

عن(32512)الكامليرعديوابنزهير،بنيحيىبنأحمدعر1(،47112)

السامعوادابالراويلأخلاقالجامعفيوالخطيببكار،بنيونسبنمحمد
1 2 4 من(11"/8)بغدادتاريخوفيالسراج،العباسأبيطريقمن1(،2/

طرفعدة

طهمانعزةأبيبنالحكمبنالحسنعنالدباغزيدأبيبنالحسينعنكلهم

(32512)عديابنوأخرجالحديث،فذكران@عنعصامأبيعنشعبةعنالحنفي

زيد.أبيبنللحسي@متابعة

ومعشعبة،ع@بهالحكمبنالحسنتفردالاستغرابووجه
عدي:ابرقالذلك

الحكمبنالحسنروايةإلا@نعصامأبيعنشعبةحديث@نلعرفهنكنلم@اوهذا
عنالأهوازيعبدانثناحتىعنه

محمد
شعبةعنهارونبنيزيدعنالعيشيبكاربن

لاالمتالعةهذهأنوظنيقلت@ا،مثله
أعلم.واللهتصح،

1ا7)الكببرفيالطبرانيأخرجهالحديثهذا (29114)الكاملفيعديوابن(68

بغدادتاريخفيوالخطيب(264/2)بأصبهانالمحدثينطبفاتفيالشيخوأبو

فيالخطيىوأخرجهالفرات،بنأحمدمسعودأبيعنطرقمنوغيرهم(41311)

9212211)دمشقناريخفيعساكروابن(13/14)بغدادتاريخ 9،31 98)

محمدطريقوغيرهماص
معاويةأبيعركلاهمابزنيجالمعروفالرازيعمروبن

أبوثنا"قوله:الفراتبنأحمدبعدالكاملفيووقعبه،الضبيقيسبنعبدالرحملن

هوو)نماتصحيفوهو@ا،قي@بنعبدالرحمنثنامعاولة
معاويةأبوحدثنا

قي@.بنعبدالرحملن

عنيرويهأعلملا@اوهذا:(291/4)الكاملفيعديابنقال
بنحماد

غيرسلمة

انظركذبه،وبعصهمجدأ،ضعيفقي@بنوعبدالرحمنقلت@ا،قيسبنعبدالرحلن

.(232/6)التهذيبتهذيب
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الأعراب،كلاممنلأنهصحيحا،يكونأنيشبهأحسنه،ماأحمد:فقال

عنيفكتبهوالورقة،الدواةهاتلابنه:وقال
@ا

(1)

لأحمد@افذكرتهمرة:داودأبووقال
هذاوقال:فاستحسنه،حنبلبر

وقال:وورقة،وقلمامحبرةفأخرجفدخلاقعدلي:وقالطغريب،حديث

سمينةأبيبنجعفرأبووجاءهاخر،يومأشهدتهثمعني،فكتبهعليأمله

هأ239)
(2)

احمدلهفقال
داودأبيعندجعفرأباياه@:241)حنبلبر

اعليمافأمليتهفسألنيعنهاكتبهغريبحديثه@275)
(3)

ولاالغريبة،بأحاديثهيضنالحديثأهلمنكثيرانجدأننا-2

بخلافالأوقات،بعضفيإلابهايحدثولابلأحد،كلبهايحدث

ى.الأخرأحاديثه

الشيخموتبعدإلاغريبايراهالذيبالحديثيحدثلابعضهموكان
منهالناسيسمعهلئلامنه،سمعهالذي

صفيسمعونهالشيخ،حياةفي

به.التفردلهليحصلوذلكنفسه،الشيخ

سلمةبنالحسينعندكانأنهذلكمن
كبشةأبيبنإسماعيلبر

الطحان
(4)

عنمالكعنمهديبنعبدالرحملنعنيرويهغريبحديث

الجزيةأخدفييزيدبنالسائبعنالزهري
()

191122)دمشقتاريخفيعساكروابن(41311)بغدادتاريخفيالخطي@أخرجه(1)
1 استغرابووجهبه،أبيهعنداودأبيبنبكرأبيعنطرقمن(93
الذكاةحديثالمعروفني@العشراء؟لأبياخرحديثأكونهله،أحمد

فمناللبة،في
معكتبه،ذلكأجل

قي@.بنعبدالرحملنبحالعلمه
محمدجعفرأبوهو(2)

أحمدأقرانمنالتمار،البغداديمهرانسمينةأبيبنيحيىبن

614/266)الكمالتهذيبانظربه،بأسولا 16).

.(192122)دمشقوتاريخ8(،5لا/75بغدادتاريخ(3)

كماصدوقوهو(4)
.(1323)رقمالتهذيصتقريبفي

1الكبيرفيوالطبراني)262(،الكبيرصالعللفيالترمذيأخرجه(5) 4 9 وابن1(،7/
26)التمهيدفيعبدالبر 4 1 عنطرقمن(33918)بغدادتاريخفيوالخطيب(165
مالكعنمهديبنعبدالرحمنعنالبصريكبشةأبيبنالحسين

عن=الزهريعن
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أحمدعبداللهأبوعنهرواهفلما
بر

محمد
)قبلالزنجانيساك@بر

3 5 ه@5
(1)

سمىالشيخ@اكانقال:
ةقاللأنهالسنة،حديثالحديثهذا

فيبهيحدثلاوكانغريب،حديثهو
@اواحدةمرةإلاالسنة

(2)

ب@عبداللهالقاسمأبوكان@اوهكذاهأ:463)الخطيببكرأبوقال

البغويمحمد
(3)

صرةسنةكلفيحديثهصمخصوصةأحاديثيروي

@االسنةأحاديثويسميهاواحدة،
(4)

أسدالحارثأبيبرإسماعيلعندوكان
البغداديشاهي@ب@

هأ258)
()

إلي@ابعثإسماعيل:قالغريبحديثعونبرجعفرعن

(1)

(2)

3)

(6)

صنعمروأخذهاالبحرينمجوسمنالجزيةص@النبيأخذ@اقال:يزيدبنالسائب

كثة،أبيابنبهتفردجدأغريبالحديثوهذابربر@ا،منعثمانوأخذهافارس

أحاديهليستالسائبلأديزيد،بنالسائصعنللحديثإسنادهفيالغرابةووجه

فييقعلاعنهالزهريعنالحديثفإسنادبالكثيرة،
البخاريأعلوقدتوهما،العادة

تال:الزهريشهابابرعن(27811)المرطأفيمالكرواهبماالحديثهدا

@ابلغني
@ا:(262)صللترمذيالكبيرالعللفيكماقالحيثالحديث،فذكرلما

الصحيح

يزيددا.بنالسائبفيهليسمرسل*ع@،النبيعنالزهريعنمالكعن

وكانأبي-معبالكوفةمنه@اسمعت:(7512)والتعديلالجرحفيحالمأبيابنقال

حيث(777/2)الحديثعلماءمعرفةفيالإرشادفيالخليليعظمهليماصدوقألما،

@اقال:

أخبارفيالتدوينفيالرافعيوقاللا،الأنبهذاوعلمأفقهاوقتهفيإمام

والدرابة،.الروابةبينوجامعوالحديثبالفقهشهور@اكبير:(238/2)قزوين

.(127/2)السامعوادابالراويممالأخلاقالجامع

.(@317)مشهورتحجةإمام

.(127/2)السامعوادابالراويلأخلاقالجامع

.(424)رقمالتهذيبتقريبفيكماصدوق

هو
حماجهابنأخرجهما

فيالشيخوأبو(28616)الكاملفيعديوابن3(،213)

المستدركفيوالحاكم(95161)العللفيوالدارفطني(386/1)وآدابهالنبيأخلاق

بنإسماعيلعنطرقمنوغيرهم(@7@16)بغدادتاريخفيوالخطيبه(،)طم.
أسد

خالدأبيبنإسماعيلعنعونبنجعفرعن
مسعودأبيعنحازمأبيبنقيسعن

@له:فقالفرائصه،نرعدفجعلفكلمهرجلعحلىالبيأتى@اقال:
نيف@عليكد@ون

@اتفرد=:(19516)العللفيالدارقطنيقالالقديددا،تثلامرأةابنأناإنمابملكلست
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الشاعربرحجاج
(1)

منإلاالحديثبهذاتحدثلافقال:
سنةإلىسنة

@اصراتاليومفيبهحدثتربمالهوقلالسلامأقرئهللرسولط:فقلت
(2)

(2)

متصلا@ا.الحارثأبيبنإسماعيلبه

بنإسماعيلأنالغرابةووجه
أبيعنتي@عنفجعلهالحديثهذاأسندأسد

أبيبنويسمسعود،أبايذكرونلاقي@عنيرسلونهالرواةأكثربينمامسعود،
مسعودأبيعرروايتهوأماالبجلط،عبداللهبنجريرعنبالروايةاشتهرإنماحازم

بنإسماعيلفإسنادأحاديث،ثلاثةإلاالستةالكتبفيمنهايوجدلاإذفقليلة،
اسد

ومنترهمأ،العادةفييقعلامسعودأبيعنالحديثلهذا
الاستغراب.جاءهنا

:(27816)بغدادتاريخفيقالحيثأسد،بنلإسماعيلمتالعةالخطيبذكرلكن

@اقد
محمدالحارثأبيبنإسماعيلتابع

بنجعفرعنفرواهعليةبنإسماعيلبن

ساقهثمموصولأ@ا،عون
بنعليالقاسمأبووهرالمعدل،أبيبنعليطريقمن

وعليهالمقدمة،فيالصلاحابنذلكذكرالتنوخي،محمدبنعليبنالمحسن

محمدعندلائل،
أحمدبن

عنالريانبنبكاربنمحمدعنالجشميعمرانبن

محمد
قوية،متابعةوهيبه،عونبنجعفرعنالقاضيعليةابنيعنيإسماعيلبن

صحيح.إليهاوالإسناد

تحتملمسنداالحديثلهذاعونبنجعفرفروابةثابتة،المتابعةهذهكانتنف@
لأنهالصحة،

أبيبنإسماعيلعنالروايةعونبنجعفريسندأنجداالبعيدمن
خالد

يرويعونبنجعفرلأنتوهما،مسعودأبيعنقيسعن
عنأحاديثعدة

خالدأبيبنإسماعيل
عدهولي@مختلفين،شيوخعنقي@عن

إلامسعودأبيعن
لانحينئذمجالفلاواحد؟حديث

أنإلامسعود،أبيإلىالحديثإسنادفييهم

متنعلىمسعردأبوفيهإسنادأركبأنهبمعنىحديث،فيحديثلهدخليكرن

يدلماثمةلي@أنهإلانحره،أونظرسبقبسببمسعودأبوفيهليسنفسهبالإسناد

الوهم.هذاعلى
خالدأبيبنإسماعيلعنمشهورالحديثلأنغريبةعونبنجعفرروايةبأنقلتلانما

نمير،بنوعبدال@ههارونبنيزيدمنهم،واحد؟غيركذلكعنهرواهمرسلا،ليسعن

سعدابنعنهماالحديثأخرج

الحدلثأخرجمعاوية،وأبو(23/1)الكبرىالطبقاتفي

هنادعنه
الحسنأبوعنهالحديثأخرج6الأشجسعيدوأبو(413/2)الزهدفيالسريبن
للدارقطنيالعللانظرمرسلأ،هؤلاءغيررواهوقد)73(،صجزئهفيالحميري

ولذلك)61872(،للخطيببغدادوتاريخ1(،9516)
المرسل.الدارقطنيرجح

ثفةالشاعربابنمعروفالبغداديالثقفيحجاجبنيوسفيعقربأبيبنحجاجهو

كماهأ259)تحافظ
.(1140)رقمالتهذيبتقريبفي

1بغدادتاريخفيالخطيبأخرجه 2 77 محمدالحسنأبيشيخهعن6،1/
بن=
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ب@يحيىصغريبحديثهأ277)الرازيحاتمابيعندوكان

فيجابرعنالزبيرأبيصالثوريسفيانعنسليمانبنزافرع@المغيرة

للنساءوالتصفيقللرجال@التسبيح
(1)

سفيانحديثالدنياصفييروهلم@اهذا:(@446)الخليليقال

إلايحيىعنولاالمغيرة،ابنإلاعنهولازافر،غيرالزبيرأبيعن

يض@كانصماالحديثوهذاوقته،فيمدافعةبلاإماموهوحاتم،أبو

به
@ا

(2)

لحديثالناسحفظوهوصنا@(95)الضريرساويةأبووقال

أنتكيفلي:فقالالأعمش،موتبعدالثوريسفيان:(3)الأعمش

سمعتلي.قالثمحالك؟كيفمحمد؟يا
لا،قلت:كذا؟الأعمشص

لمأنيعلمكأنهبأحاديثيحدثنيفجعللا،قلت:كذا؟منهفسمعتقال:

أسمعها@ا
(4)

(1)

بنعبيدالله
بيعإلىنسبةالحنائيالحجاجبنمحمد

تاريخفيوتصحفالحناء،
لغداد

وهرالجباثي،إلى
ثقة

بنعثمانعمروأبيالئقةالإمامعن
أحمد

بن
الدقاقعدالله

وهوالعنبرأبيب@عبدالوهاببنالحسنمحمدأبيعنالسماك،بابنالمعروف
ثقة

به.إسماعيلعن

بريجىعنالرازيحاتمأبيعنطريقينمن(663/2)الإرشادفيالخليليأخرجه

قالقال:جابرعنالزبيرأبيعنالثوريسفيانعنسليمانبنزافرعنالمغيرة

@امجئ:اللهرسول

سيمان،بنزافرإسنادهوفيللنساءلما،و@لتصفيقللرجالالتسبيح

2)عمالتهذيبتهذيبانظرفيه،مختلفوهو مئلهوتفرد2(،6
نظر،فيهالئرريعن

بعضهمفيهتكلمالمغيرةبنيحيىوهوزافرعنوالراوي
التهذيبلهذيبفيكصا

(252111).

(25412)فوائدهفيتمامروىلكن)2/366(،الحديثعلماءمعرفةفيلإرشاد

أعلم.فاللهحاتملأبيمثابعة

@اثقة:(5841)رقمالتهذيبتمريبفيحجرابنالحافظقالخازم،بنمحمدهو

عرهحدبثفييهموقدالأعمشلحدبثالناسأحفظ

شيخهعن(616011)والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنأخرجهصحيحإسناده

بناحمد
فذكره.معاويةأبوقالقال:الثقاتالحفا@أحدالقطانسنان
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أبا@اسمعت:(1)الأزديعبدالرحملنبنإسماعيلوقال

عاصم
(2)

جريج،ابرعندشيءكلحملتقدأنيظننتةيقول
فلما

تحفظضحاك،يافقال:سفيان،إليفنظرالقبرعلىكنامات
عن

حدثنيقال:لا،قلت:الكعبة؟قلبفيالمكتوبةصلاةكرهعطاء

القبرصاحب

داودابرفحدثت
(3)

ذا،صاحبسفيانكانفقال:الحديث،بهذا

أناأيظننت،
بشربنومحمدووكيع

(4)

عندنبقلم
ماتفلماشيئا،صسعر

معليسمسعر،عنأحاديثبثلاثةسفيانأخبرنامسعر
منهامناأحد

شيء@ا
()

(2)

(3)

(5)

هو.منادريلا

الضحاكهو
مخلدبن

ثبتثقةالنبيلعاصمأبولهيقالالشيباني،الضحاكبن

.(2977)رقمالتهذيبتقريبانظمبعدها(اوص122)سنةتوفيمشهور،

انظرمسعرتلاميذومنالمعدودينالثقاتمنوهرعامر،بنداودبنعبداللههو
4581144)الكمالتهديب 66).

محمدهو
رقمالتهذيبتقريبانظرهأ،203)سنةتوفيحافظ؟ثقةالعمديبشربن

(5756).

الوليدبنالعباسبرعليشيخهعن(8311)الكاملمقدمةفيعديابنأخرجه

نعتهالمقانعي*البجلي
عن(430/14)النبلاءأعلامسيرفيبالصدوقالذهبي

عطاءعنالمذكوروالأثرالاثر،فذكرالأزديمماعبدالرحمنبنإسماعيل
كراهيتهفي

ماصحتهعلىيدلانهإلاالموطن،هذاغيرفيأجدهلمالكعبةفيالمكتوبةلصلاة

خلفبنبكربشرأبيعن(33711)مكةأخبارفيالفاكهيأخرجه
بنيحيىعن

عطاءسألت@@قال:الأسودبنعثمانعنسعيد
الحجرفيالمكتوبةصلاةعن

لأنهالحجرفيالمكتوبةصلاةعننهاهو)نماعححيح،إسنادوهذا@ا،شهافي
من

عنالحلاءبنعبدالجبارعن(337/1)أيضاالفاكهيرواهمايعارضهلكنالكعبة،

جريجابنعنالقداح(سالمبنسعيدأنهوظنيالمطبوعفي)كذاسالمبن@سلم
مفتوحةالكعبةفوجدوالجماعةالصلاةفاتتهوقدالمسجدإلىجاءعطاءإن@اقال:

فيوبحضهم،فيهتكلمالقداحأنإلاالضحةالإسنادوظاهر@ا،المكتوبةفيهافصلى
شيء.الأخيرالأثرهذا@نالنفس
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ه@264)السلمييوسفب@حمدانالحسنأبوالحافظوقال

حتىفأكتمهالعالم،صالحديثأسمعكنتيقول:عبدالرزاق@اسمعت

المديني.عبداللهبنلعلييقولعبدالرازقسمعتوقال:العالم،يموت

@2@

عنبحديثوردإذاودعه:
أحدثكلمربمافإنهتنكره،فلاتعرفهلا

بنصالحالحافظوقال
ةبجزرالمعروفصولاهمالأسديصحمد

أرىمافقال:المديني،برعليعندلعبدالرزاقحديثا@اذكرت:(@293)

عنيوكتمبه،حدثوربمارحلعبدالرزاقأنغيربه،حدثأنه
@ا

(3)

كتمفيذكرتهماغيرمنهاطرفوسيأتيكثيرة،ذلكفيوالاخبار

إلىتعودالتيالقرائنعلىالكلامعندبعض،عنبعضهمالأحاديثالعلماء

الراوي.حال

ونجدبلبه،ويتباهونبالإغراب،يفرحونالحفاظنجدأننا-3

معروفهومماذلكغيرإلىعليه،أغربإذاالاخربعضهميخجلبعضهم

عندهم.

بنيوسفبنأحمد@ا:(130)رقمالتهذيبتقريبفيالحافظقال(1)
أبرالازديخالد

ثقةحافظبحمدانالمعروفالنيسابوريالحسن
أربعسنةماتعرةالحاديةمن

سنةثمانونولهوستين
هوالسلمي@احمدان:(1511)رقمبعدوقالق،،دسم

@ا.يوسفبنأحمد

السامعوادابالراويلأخلاقالجامعفيالخطيب،أخرجهصحيح،إسناده(2)

بنأحمدشيخهعن)2/441(،
بنمحمد

المعروفالأصبهانيالحسينبنأحمد

ثقة،وكانبالفيج
عن

أحمدالثقةالحافظ
عنالشيرازيعبدانبن

أبيالحجةالحافظ

وهرميمونالمطبوعفي)وقعمهرانبنإبراهيمبنإسحاقبنمحمدالسراجالعباس

عنالثقفيتصحيف(
فذكره.حمدانالملفبالنيسابوريالسلمييوسفبنأحمد

محمدأبيشيخهعن(185/36)دمثقتاريخفيعساكرابنأخرجهصحيح،إسناده(3)

تاريخفيعساكرابنقالالحداد،السلميالعباسبنالخضربنحمزةبنعبدالكريم

4لم6)دمشق عنمستورأ@اثفة@اكان:(36
فيبسندهالخطيببكرأبيالحجةالحافظ

بنصالحعنالسريجالعباسأبيإلىالسابقةالحاشية
به.جزرةمحمد
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فعنيتالكوفة@اقدمتهما:234)المدينيب@عليقولذلكومن

فسلصتعبدالرحص،لقيتالبصرةقدمتفلمافجمعته،الأعمش،بحديث

الأعمشعنيفيدنيأحدمافقلت:عندك،ماعليياهاتفقالعليه،

إ.إشيئأ

وصالعلميضبطوصالعلم؟أهلكلامهذافقال:فغضب،قال:

قلت:فيه؟شيءتكتبمعكبهذا؟يتكلممثلكبهيحيط
قال:نعم،

فلعلهذاكرني،قلت:اكتب،
ماإلاعليكأمليلستاكتب،قال:عندي،

قال:ثمحديثا،منهاأسمعلمحديثا،ثلاثشعليفأملىقال:عندك،ليس

أعود.لاقلت:تعد،لا

سليمانجاءسنةبعدكانفلماعلي:قال
(1)

امضفقالالباب،إلى

سليمانوكانعلي:قالالمناسك،فياليومأفضحهحتىعبدالرحمنإلى

بي@وجلسنافسلما،عليه،فدخلنافذهبناقال:بالحج،أصحابناأعلممن

قال:الخطبة،صاحبسليمانياوأظنكعندكما،ماهاتافقال:يديه،

نعم،
ثمعلي،أقبلسابمثلعليهفأقبلشيئا،الحجفييفيدناأحدما

بالبيت،الطوافإلاكلهاالمناسكقضىرجلفيتقولماسليمان،ياقال:

أهله،علىفوقع
ويجتمعاناجتمعا،حيثيتفرقانفروىسليمان،فاندفع

تفرقا.حيث

فقال:سليمان،فسكتيفترقان؟ومتىيجتمعانومتىاروقال:

سحألة،ثلاثي@كتبناحتىعليه،ويمليالمسائل،عليهيلقيوأقبلاكتب،

أحده@،234)تالشاذكونيالب@كمريالمنقريبضربنداودبنسليمانايوب،أبوهو(1)

أحمدبمنزلةومعرفتهالحديثحفظفيوهوالكبار،الحفا@
المدينيوابنحنبلبن

الله،عصمهمنوالمعصومفاتهم،التحديثبحببليأنهإلاوأمثالهم،معينوابن

فيالذهبيقال(679110)النبلاءأعلامسيرفيعجيبةترحمةلهالسلامة،اللهنسأل
@اأولها:

الحافظالعالم
المنقريبشربنداودبنسليمانأيوب،أبوالمارع،

ت@اللت:(683110)آخرهافيوقالالهلكى@ا،أحدالشاذكوني*البصري

مع
لمضعفه

مناكير@اذوفإنهحميد؟ابنبخلافساقط،حديثلهيوجديكد
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مسألةكلفي
سفيانوسألمتمالكاسألتويقولوالحديثين،الحديثيروي

الحس@ب@وعبيدالله
(1)

وخرجنا،فقمنا،قلت،ماتقولثانيأتعدلاقال:قصت،فلماقال:

مهديصلبم@عليناخرجأيشفقال:سليمانعليفأقبلفال:
كأنههذا،

قاعداكان
معهم،

@اوعبيداللهوسفيانمالكاسمعت
(2)

:(3)هأ357)الوراقالبصريجعفربرعمرحفصأبوالحافظوقال

سنةالكوفةدلىخلت@
بنالعباسبأبيفالتقيتالحج،اريدواناالسني@،من

إليه،أهتديلابشيءيذاكرنيفأخذالليلة،تلكعندهوبتعقدة

حديثي@،فذكرالحسن؟ع@السختيانيأيوبعندايشالعباسأبايافقلت:

لأبيأغلظرجلاأنبرزةأبيع@الحسنعنأيوبعنتحفظفقلت:

مه،فقال:عنقه،فأضربدعني!المجاللهرسولخليفةياعمر:فقالبكر،

عمر،يا
فقال:وسكت،وكبرتفبقيالله-يخجلى،رسولبعدلأحدكانتما

(1)

(2)

(3)

(4)

اهأ،68)تالقاضيالبصريالعنبريالحرأبيبنالحصينبنالحسنبنعبيداللههو

مسألةعليهعابوالكنفقيه@اثقة:(4283)رقمالتهذيبتقريبفيحجرابنقال

@االأدلةتكافؤ

وهوالمخرمينصربنالقاسمعنأبيهعن(252251)صالرامهرمزيأخرجه
ثقة

لمالرامهرمزيوالدلأنمحتملاسنادهدالأثر،فذكرالمدينيبنعليسمعتقال:

وآدابالراويلأخلاقالجامعفيالخطيب،ابنوأخرجهتعديلأ،ولاجرحأفيهأجد

245/102)بغدادتاريخوفي)2/772(،السامع به.الرامهرمزيطريقمن(46

كانمثمهور،حافظالوراقحفصأبوالسريأبيبنعبداللهبنجعفربنعمرهو

أنهعلىيدلممابالخابه،يكتبونالناس
قدوغيرهالدارقطيأنإلابالغرائب،عني

فيعنهوذكرالسبيعي*بنمحمدأبووكذبهكثيرة،أحاديثفيالغلطعليهأثبتوا
ذلك

رديئقلاكتبهوكانتيسيربثي-@سدثالفوارس:أبيابنوتالكذبه،علىتدلقصة

244/112)الب@غداديللخطيببغدادتاريخانظر 48).

بنأحمدالعباسأبرالحافظهو
محمد

بابنالهيرالكرفيعبدالرحمنبنسعيدبن

فينادرةكانهأ،332)عقدة
عدمالمذاكرةعندالحفاظيشترطبحيثالحفظ

ومادح،قادحبينعليهالكلامفيالناسأكثروقدوتشعبه،لكثرتهحديثهفيالخرض

)51/،43553(.النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر
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محمدثناقالعبدانحدثنافقلت:فيه،سماعكليأوتذكرلا
برعبيدبن

@اأيوبصموسىبنسفيانحدثناقالحسان
(1)

أحمدوقال
عليأبوعلينا@اقدم:(2)هأ344)الشافعيالخضربن

محمدبنعبدالله
البلخيالحافظعليب@

(3)

عنبلدنااهلفعجزحاجأ،

لحفظه،مذاكرته
برجعفرمعهفاجتيع

حجةلبيكفذاكرالحافظاحمد

تحفظجعفر:فقالمعا،وعمرة
أنس؟ع@التيميسليمانعن

()

أبوفبقى

حدثناهجعفر:فقالعلي،
ثناقالعربيبنحبيببريحيى

بنمعتمر

@ابذلكالمجلسفقطعأنس،عرأبيهعنسليمان
(6)

3")العميدابنالفضلأبوالألساذالوزيرقال أظنكنت@اما:(7)(@6
ألذحلاوةالدنيافيأن

شاهدتحتىفيها،أناالتيوالوزارةالرئاسةمن

جعفربنعمرشيخهعن(210)صالحديثعلوممعرفةفيالحاكمالأثرهذاأخرج(1)

فذكره.البصري

أحمدالحسرأبوهر(2)
النبلاءأعلامسيرفيالذهبينعتهالشافعي،أحمدبنالخضربن

دا.الأئمةكبار@امنقال:ثمالفقيهالمجودبالحافظ(501115)

محمدبنعبداللهعليأبرهو(3)
هأ295)البلخيالزبيربنميمونبرجعفربنعليبن

و)ثباتأحفظأالحديثأهلأئمةأحد@اكان:(93110)بغدادتاريخفيالخطيبعنهقال
لاكثارأ@ا.وثقة

أحمدبنجعفرمحمدأبوهو(4)
ه@،353)بالحصيريالمعروفالنبسابورينصربن

كماالحاكمفيهقالحجة،حافظ
@ا:(218/14)النلاءأعلامسيرفي

ركنالحصيري
والورعوالإئقانالحفظفيالحديثأركانمن

كريبأن@عنالئيميعنبسندهالحافظمحمدبنجعفرأسندهالذيالحديثهذا(5)
طرقصنأن@عنمشهوروهوصحيح،داسنادهالفصة،هذهغيرفيأجدهلمجدأ

متعدده.

أحمدئميخهعن(215)صالحديثعلوممعرفةفيالحاكمالأثرهذاأخرج(6)
لن

فذكرهالخضر

هحمدالفضلأبوهو!7)
فيهقالالعميدبابنالمشهورالكاتبمحمدبنالحسينبن

كماالذهبي
@اكانا@31(:ا6)النبلاءأعلابمسيرفي

مع
لافنونهسعة

مايدري

الاواثلبمذهبمتهمامتفلسفأ،وكانالشرع،
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بنسليمانمذاكرة
هأ355)الجعابيبكروأبي(@36@)الطبرانيأحمد

(1)

يغلبالجعابيوكانحفظه،بكثرةالجعابييغلبالطبرانيفكانبحضرتي،

يكادولاأصواتهما،ارتفعتحتىبغداد،أهلوذكاءبفطنته،الطبراني

فيليسحديثعنديالجعابي:فقالصاحبه،يغلبأحدهما
إلاالدنا

(355)خليفةأبونافقال:هاته،فقال:عندي،
(2)

أيوب،برسليماننا

أبوسمعومنيأيوببنسليمانأناالطبراني:فقالبالحديث،وحدث

عني،خليفةأبيصترويفإنكإسنادك،يعلوحتىمنيفاسمعخليفة،

الطبراني-وغلبهالجعابي،فخجل

ليتك@لمليتهاوالرئاسةالوزارةانمكانيفيفوددتالعميداب@قال

لأجلالطبراني،بهفرحالذيالفرحمثلوفرحتالطبراني،وكنت

@اقالكماأوالحديث،
(4)

التاريخفقال.الرافعيأكثربتفصيلالقصةهذهذكروقد
4)بعدالقاضيإبراهيمبنلمحمد 5 ه@5

()

وردالفضلأباأنوغيره:

هأ،355)تالجعابيالبغداديالتميميسلمبنمحمدبنعمربنمحمدبكرأبوهو(1)

أعلامسيرفيترجمتهانظردينه،فيالدارقطنيتكلملكنالحفاظنوادرمنكان
.(88/1692)النبلاء

بنعمروالحمابواسمالحماببنالفضلخليفةابوهو(2)
محمد

الجمحيشعيببن

النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرالأثبات،العلماءأحدهأ،3"5)ثالأعمىالبصري

(117/14).

بنسليمانالطبرانياسم(3)
أحمد

أبوإليهنسبهجدهفأيرب@اللخميمطيربنأيوببن

تلاميذه.مريعتبرالطبرانيلأنالجمحيالحباببنالفضلخليفة

الراويلأخلاقالجامعفيالخطيب،أخرحهالعميد؟النإلىبهبأسلاإسناده(4)

الأرمويعبدالراحدبنعبدالغفارالنجيبأبيشيخهعن)2/572(،السامعواداب

صالحشيخوهوالزنجانيالمقرئبنداربنعليبنالحسنعنحافظأ،وكانمذاكرة،

فيو)مامفقيهعالموهوفارس،بنأحمدالحسينأبيعن
الوزيرعنمشهور،اللغة

به.العميدابن

بنإبراهيمبنمحمدهو(5)
@القزوينيثمالرازي،عبداللهأبوالقاضيعبداللهبنأحمد

عنهوقالولابيه،لهالخليليوترجم

.(7@1ا@)الحديثعلماءمعرفةفيالإرشادفي

@ا،-الأربعمائةبعدتوفيتصانيف،فيهلهالأوائلوأخباروالمبعثبالمغازيعالمأ@اكان



ر@لمشهوبالحديث@لنريب@لحديثإعلال

5

الطبرانيالقاسمأبووزارتهفيبأصبهانعندهاجتمعأنهويحكيقزوين،
العسالطأحمدوأبو

(1)

حمزةب@إبراهيمإسحاقوأبو
(2)

محمدوأبو
بر

حيان
(3)

العميد:برالفضلأبولهمفقال@الجعابي،بنبكرأبومعهموحضر

بهاأغربأحاديثفروىالجعابيابنفبدأالجعابي،بكرأبيمعتذاكروا

صقومأساميجملتهافيوكانالقوم،على
وكنىبالكنىيعرفونالسلف

أصلإلىارجعوباباداداكلههذاالطبرانيفقالبالأسامي،يعرفونقوما

(1)

(2)

(3)

(4)

والمبعثبالمعجزاتعالما@اكان:(46/1)قزوينأخبارفيالتدوينفيالرافعيوقال

مطولةمصنفاتفيهاوصنفلها،كتوباجموعاوالتواريخ،والقصصوالمغازي

العامالتاريخبذكرفيهابتد(صالحة،جلودفييقعالتواريخمجموعومنهاومخنصرة،
والوقائعالحوادثعلىالكتابأواخرفيواقتصروالملوك،والخلفاءايأنبياءخبارو(

فيتاريخهفيأوردهبماالرافعياستشهدقلت:خاصقا(،ونواحيهابقزوينالمتعلقة
بالقليلة.ليستمراضع

@امحمدفقال:(25312)أصبهانتارلخفينعيمأبوتلميذهلهترجم
أحمدبن

بن

محمدبنسليمانبنإبراهيم
العنبريكسيببنالعلاءمولىعبداللهبنسليمانبن

والإتقانالمعرفةفيالناسكبارمنالقولمقبولالفضاءوليأحمدأبوالعسال
ماتالمسندوعامةوالتفسيروالتأريخالشيوخصنفوالحفظ

سنةرمضانفي
تسع

وثلاثما@.وأربعين

محمدبنإبراهيمهو
ترجمجده،إلىينسبحمزةبن

فيالأصبهانينعيمأبوتلميذهله
1/2)أصبهانتاريخ 4 1 2 @افقال:(40

محمدبنإبراهيم
إسحاقأبوعحارةبنحمزةبن

مثلهمظاهرابنبعديرلمالحفظ؟فيزمانهواحدالحافظ،
الحفظ؟في

الشيوخ،جمع
المسند،وصنف

@ا.وثلاثمائةوخمسينثلاثسنةمنهخلونلسبعرمضانشهرفيتوفي

محمدبنعبداللهمحمدأبوهر
هأ،369)تالأصبهانيالأنصاريحيانبنجعفربن

ترجم
أحدالشيخبابي@ايعرففقال:(51/2)أصبهانتاريخفينعيمأبوتلميذهله

فينعيمأبوعنهأكثرمقيده:قالوالثيرخ،،والتفشرايأحكامصنفوالأعلامالثقات
محمدأبوحدثنايقول:ماوكثيرأالحلية،

حيان.بن

لذلك،معنىولابابا(أو)دادالمطبوعفي
الطابعظنوبابا()داداالصوابأنوظني كله)هذاالطبرانيقولومعنىفأخرها،)أو(لكلمةهمزةالدالبعدالتيايمالفأن

سهلشيءبالأسماءومرةبالكنىمرةالأسانيدتغييرصنبهجئتماأنأيوبابا(دادا
ايلاطفالبهماينطقلفظتانلأنهماذلك،سهولةعنكنايةوبابادادابلفظتيوعبرجدأ،

وفالحرالهجائيةالحروفمنيتعلمونماأولالأطفاللأنالكلام،تعلمبدايةفي
وتاتا.دادا،نحووالنطعيةوماما،بابا،نحوالشفويةكالحروفالسهلة،
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الاستنجاء.فيترويعمرفيه،تحفظمافهاتالعلم،

الدبرجماع@يرويالطبرانيفأخذطريقي@،أوطريقاالجعابيابرفروى

هأ285)ت
(1)

هأ286)تالصنعانيبرةأبيوع@
(2)

البوسيوع@
(@286)ت

(3)

(@281)تالدمشقيزرعةأبيوعنعبدالرزاق،أصحاب

هؤلاء.يدركلمالجعابي:ابنفقالالشام،ومشائخ

أنتإنماالطبراني:فقال
بني،ياصبي

ابرفغضبلقيت؟منأنت

برسليمانثناالجمجميالحباببنالفضلخليفةأبوثناوقال:الجعابي،

اللخمي.أحمد

اب@سليمانأتعرفعلي،تغربأنتريدكأنكوقال:الطبرانيفضحك

أناقال:لا،قال:خليفة؟أبوعنهروىالذيأحمد
خليفة؟اباحدثتهو،

نعمخليفة،أبوعنيوحدث
محمدثنا

ب@عليثناالإمامالدسياطيجعفربن

بنهشامصإسحاقأبيصأبيهعنجريرب@وهبثناجعفربرعبدالله

فذكر@اطالبأبوماتلماقالجعفرب@عبداللهع@أبيهعنعروة

أعلامسيرانظرصدوق،م@هورمندعبدالرزاقراويةالدبريإبراهيمبنإسحاقهو(1)

.(416/13)النبلاء

بنإبراهيمهو(2)
تبصرفيحجرابنالحافظضبطهكماالمهملةبالراءبرةبنمحمد

الطبرانيأدركهمالذينالأربعةالشميوخأحدوهو)1/47(،المشتبهبتحريرالمنتبه

.(35اا!3)النبلاءاعلامسيرانظرباليمن،عبدالرزاقعنيروون

مفترحةبموحدةالبرسيالصنعانيعبيداللهبنإبراهيمبنعبدالأعلىبنالحس@هو(3)

السوسي،إلىالمطبرعفيتصح@وقدبالمن؟قريةبوسإلىنسبةمهملة،وسير

.(351/13)النبلاءأعلامسيرانظربأسأ@ا،بهعلمت@اوماالذهبي:قال

صنمشهورإمام(4)
الهديبتهذيىانظرالسنن،فيداودأبوعنهروىالثقات،الحفاظ

(215214/6).

فيالحديثهذاالطبرانيأسندهكذا(5)
الجامعفيا@طيب،أخرجهكماة،ههذ

نعيمأبيطريقمن)2/5721،السامعوادا@الراويلاخلاق
بكرأبيعنالحافظ

بنأحمد
عنالحباببنالفضلخليفةأبيعنإملاءالملحميموسىبنمحمد

ني.الطبرا

فيالطبرانيرواهوانما
ففيآخر،بسندجريربنوهبإلىمصنفاته

له=الدعاء
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الحديث
(1)

هذاوقال:جالسا،فاستوىمتكئا،العميدبنالفضلأبو@اوكانقال:

سنة،ستي@مندمشايخنامنشيخعنخليفةابويحدثأنشرفوالله

أباياحرمتكاستوتوقال:الطبراني،ظهرعلىبيدهالجعابيابنفضرب

حرمتيالطبراني:فقالالقاسم
@امستويةكانت

(3)

أرادلوجدأ،كثيرةتقدممماذكرتهمانحوفيوالأخبارمقيده:قال
أنأحد

بيانعلىكفايةذكرتوفيمابغيته،ص@أكثرلوجدمؤلفامنهايجمع

الله.شاءإنالمراد

مماالأئمةعندالغريبالحديثأنعلىتدلالأخباروهذه
يحرص

المتفردوهمعلىيدلمايتبي@لمإذامحفوظا،يكونأنلاحتمالعليه،

(1)

(2)

(3)

@احدثناقال:(315)ص
محمدثناالرسعنيصالحأبوالليثبنالقاسم

أبيعثمانبن
ثناالثقفيصفوان

حازمبنجريربنوهب
أبوهوالليثبنوالقاسمالحديث،فذكر@ا

الكاملفيعديابنعنهرواهفقدبه،معروفوالحديثالراسبي،الرسعنيصالح
بهذاحدثأحدأأننسمعلمالراسبيصالحأبيحديث@اوهذافال:ثم(11216)
عنهإلانكتبهولمغيره،الحديث

مندهبنعبدالوهاببنيحيىزكرياأبووذكر
344)الطبرانيذكرفيهجزءفي

3 القصةهذه(46
عنخليفةأبورواه@ماحديثينذكرثمالخطيب،طريقمن

وإنمانعيم؟أبيعنالخطيبذكرهالذيبالإسناديذكرهولمأحدهماهذاالطبراني.
نقلتهالذيبالإسنادذكره

الدعاءكتابمن
منالطبرانيعنرواهحيثللطبراني،

واحد.غيرالكبيرالمعجمإلىعزاهوقدالمطبوع،فيجدهولم(الكبير،المعجم

ماالمقصودولأنالاخضصار،لأجلذكرهأشألمطويلالحديث
إرادةمنوقع

اب.لإغرا

وبضمتينبالضم@اوالحرمة)حرم(:مادةالمحيط.الفامرسفيالفيروزآباديقال
مهابتك،استوتلهقالالجعابيفكأنوالمهابة،،والذمةانتهاكهيحللاماوكهمزة:

متحققةأنهاالطبرانيعليهفردبه،العميدابنالوزيراهتمامرأىلماتحققت،يعني

قبل.ص

.(838112)للرافعيقزوينأخبارفيالتدوين
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الغريبالحديثحكمالثاني:المطلب

5

الغريبالحديثحكمفيالأصل

راوبهتفردالذيالحديثذلكهوالغريبالحديثمعنىأنتقدم

معينة.لروايةبالنسبةدامامطلقاإمافيه،غيرهيشاركهأندون

تصحيحا،ولاتضعيفأيقتضيلاغريببأنهلحديثالنقادووصف

يكونألاويجوزالحديث،ضبطقدالمتفرديكونأنالعادةفييجوزلانه

بذلكالمتفردوهمعلىيدلمايوجدلاأنهيقتضيةماغايةكذلك،

أوهاماصالأمرحقيقةفيذلكأكثركالننص@شيخه،صالحديث

ماغيرفيحاتمأبيقولمثليحملذلكوعلىالمتفردين،
حيثموضع

بعضهم:وقولعلته(لناتبينثمغريبأنهنظنكناخطأ)هذايقول:

غريب(فهوخطأيك@لم)إن
(2)

فيتقتضيفإنهاالشهرةبخلاف
عنهاشتهرصإلىالصحةذاتهاحد

فييتصورلاوالجماعةللخبر،الجماعةروايةالشهرةمعنىلأنالخبر،

روايتهم
الغراثبيعلونالنقادنجدولذلكالوهم،اوالكذبعادة

وصعندهم،المشاهيرلصحةإلاذاكومابالمشاهير،
النسائيقولذلك

ع@قرصافةروتهحديثفيه@353)
تسكروا:ولااشربواقالت:عائشة

ع@والمشهورثابتغيرأبضا@اوهذا
عنهاروتصاخلافعائشة

@اقرصافة
(3)

أحداشتهرصقدالحديثوكانغلطحديثثمةكانإذاوهكذا

عنه،الشهرةوقعتم@إلىحينئذالغلطينسبونالنقادنجدفإنناالرواة
وص

زكرياصب@إسماعيلرواهحديثعنسئلمعينبنيحيىأنذلك

0/1،48،360،14)حاتمأبيلابنالحديثعلل(1) 7،1203"
0 /201).

.(2714)عديلابنالرجالضعفاءفيالكاملانظر(2)

2)@مللنسائيالبهرىالسنن!3) 32).
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وابنعمرابنعنجبيرب@سعيدعنثابتأبيبرحبيبصالأعمش

تطليقةفهيالاشهرالأربعةتمضيحتىيفئفلمالىإذا@اقالا:عباس

(@274)الميمونيفسألهخطأالحديثهذابأنفأجاب@ا،بائنة
(2)

هل

مشهورهو@الافقالط:زكريا؟،برإسماعيلالخطأص
(3)

لا،الأعمشع@

نعمقال:أتي؟،الأعمشفص@اقلتالصموني:قال@
صأتيأنهأفىكذا

@االأعمش
(4)

صإلىالصحةتقتضيالشهرةأنوالغرابةالشهرةبي@فالفرقوعليه

الصحةتقتضيفلاالغرابةوأماجماعة،روايةلكونهاعنه،الحديثاشتهر

واحد.روايةلكونهاالضعف،ولا

الراويضبطبهايترجحالتيالقراشبعضالغرابةيصاحبقدلكن
بمثلالرواةوتفردحينئذ،الغريبالحديثبصحةالنقادفيقضيبه،تفردلما
هذاأنحينئذمعناهلأنتميز،نوعراويهيكسبالغرائبصالنوعهذا

قدالمتفردالراوي
يعرفهلممامنهلهحصلبحيثالعلمطلبفيتوسع

غيره.يضبطهلممامنهوضبطغيره،

لماالراويضبطلعدمالمرجحهالقراشبعضالغرابةيصاحبوقد

النقادفيقضيبه،تفرد
بمثلالرواةوتفردالغريب،الحديثذلدصحةبعدم

الغلطوجه(1)
هناالأعمشروايةفي

الموليأنعهالمشهورفإنعمر،ابنذكرفيهو
أندامايفيءأنفإماأشهر،أربعةبعديوقف

مالكأخرجهماذلكمنالطلاق،يعزم

حوالليثمالكطريقصوالبخاري(55612)الموط!في
،0925(5 2 واللفظ(91

لمالك
إذافانهامرأتهالى@نرجلأيما@ايقول:كانأنهعمربنعبداللهعننافععن

الأربعةمضتإذاطلاقعليهيقعولايفيأويطلقحتىوقفالأشهرالاربعةمضت
ذلكنحورويوقد@ا،يوقفحتىالأشهر

القولونس@وجه،غيرمنعمرابنع@
الأئمة.إلبه

الميمونيمهران،بنصيمونبنعبدالحميدبنعبدالحميدبنعبدالملكالحسنأبوهو(2)
أحمد،الإمامتلميذالرقي

.(89/13)النبلاءأعلامسيرانظرالأئمة،كبارومن
1المصنففيشيبةأبيابنأخرجه(3) 2 7 1 فضيلوابنمعاويةأبيشيخيهطريقمن(41

به.الاعمشعن

)271(،صالمروذيروايةالرجالومعرفهالحدبثعللانظر(4)
.(17162)بغدادوتاريخ
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التأثحريتجاوزوقدالحفظ،حيث@نالراويدرجةفييؤثرالغرائبهذه

العدالة.إلىالحفظ

يحسنلمإذاللمحدثأعلم@اولستهأ:354)حباناب@قالولذلك

لهخيراخصلةالحديثصناعة
هذاإنله:يقالحديثكلإلىينظرأنم@

يكونلئلابه،يحدثولاكتابه،صعليهيضربأنغيركعندليسغريب

@الهتهيأفيةيقدحأنالحاسدأرادلوداثما،يتفردمص
(1)

فلاالقرائن،صشيءالغرابةيصاحبلاوقد
علىالقبولجانبيترجح

تضعيفه.أوالحديثبتصحيحالقولفيحينئذالنقادفيترددالعكس،ولاالرد

التضعيفتقتضيالغرابةبانالقول

تقتضيالغرابةأنإلىالمعاصرينمنالعلمأهلبحضذهب

الترمذي،إلىينسبهوبعضهمأحمد،إلىذلكينسبوبعضهمالتضعيف،

أندونفحسب،غريبحديثهذاقالإذا
معيجمع

الحديثوصفذلك

يلي:بماذلكعلىواستدلوابالصحة،

جميعاشقرأوابأنهميقولونإذالاستقراء،الأول:الدليلا-
قيلما

فيهقالوماونحوهاكالصحةآخربوصفتقييدهدونفقطغريبفيه

ندرماإلاضحيفافوجدوهفقطغريبخاصةالترمذي

صوالجواب
وجهين:منالدليلهذا

وفيالحديثعلومكتبفيالمحدثينالمشهورصأنالأول:الوجه

الرواة،عددحيثمنالروايةلطريقوصفالغرابةأنلهمالعمليالواقع

عدمأوالحديثفيالصحةشروطتوفرالنظرصبغض
لاوعليهذلك،

الغرائبأغلبكونوأمابين،بدليلإلاعندهماشتهرعماالخروجينبغي

فيالغرابةأنعلىدليلافليسضعيفة
تعنيذاتهاحد

تقتضيه،أوالضعف

معيتعارضلاذلكلأن
التفرد.الغرابةمعنىأنم@الحديثأهلذكرما

.(933)المجروحينكتاب(1)
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مامنهاالغرائبأنعلىالاصطلاحواهلالنقادإجماعالثاني:الوجه

ماومنهاصحيح،هو
بالغرابةالأحاديثبعضوصفكانولوضعيف،هو

الجمعامكنولذلكصحيح،حديثالغرائبفيكانلماالضعفيقتضي
قدلكنواحد،آنفيالضعفأووالصحةبالغرابةالحديثوصفبين

متعددةمصطلحاتللغرابةفيجعلمتحكميتحكم
مثلافيدعيالمقام،بحسب

الصحة،وبينبينهاجمعإذاإلاالضعف،الغرابةفيالأصلأن
فيدعي

مناسبةلعدموذلكالتفرد،مجردوهوآخر،مصطلحاللغرابةأنحينئذ

ظاهرهوكمابالضعفهناالغرابةتفسير

أحدمثلهعنيحجزلاتحكمأحسب-فيماوهذا-
سائرفي

الغرابةمعنىإدراكعجزصالحفيقة-فيوهو-الأخرى،المصطلحات

فيالأصلأنفيدعيالقضية،يعكسأناخرمتحكموبإمكانالحقيقي،
الضعف،وبي@بينهاجمعإذاإلاالصحة،الغرابة

وجودحينئذفيدعي

الغرابةوصفمناسبةلعدموذلكالتفرد،مجردوهوللغرابة،اخراصطلاح

ظاهرهوكماهنابالصحة

الأئمةبعضعنوردماالثاني:الدليل-2
روايةعنالتنفيرمن

وتضعيفها.لها،والذمالغرائب،

بوجهين:الدليلهذاعنويجاب

ماأنالأول:الوجه
الأئمةعنالكلاموردص

الغريبروايةذمفي
علملمابها،والعنايةوالأوهامالمناكيرتتبععلىحملهيتعينالحديثمن
كماالخطيبقالولذلكصحيحة،احاديثفيهاالغرائبأنص

عنه:تقدم

هيإنماطلبهافيالأوقاتوقطعبهاالاشتغالالعلماءكرهالتي@اوالغرائب
يدعيأوالحديثيضعمصرواتهلكونببطولهالمعرفةأهلحكمما

فذلكوالأمانةالصدقأهلمنوهوبهراويهلتفرداستغربمافأماالسماع،

داوحفظهسماعهويجبكتبهيلزم
(1)

2/1)السامعوادابالراويلأخلاقالجامع(1) 6
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الأخبارمنالغرائبروايةذمالأئمةوردصكماأنهالثاني:والوجه

دليلأالذمكانفلوتحصيلها،فيوالتنافسبروايتهاالعنايةعنهموردفقد

دليلابروايتهاالعنايةلكانتالتضعيفيقتضيبالغرابةالحديثوصفأنعلى

ذلك.عكسعلى

لمعنىتفسيرهأحمدصالإمامعننقلماالثالث:الدليل-3

نقلي@:فيواردوذلكالخطأ،الحديثبأنهالغريبالحديث

محمدبكرأبيطريقصالبغداديالخطيبنقلهماأحدهما:
ب@

عنالنقاشالمقرئزيادب@الحسن
محمد

محمدسعيدصب@عثمانبلما
ب@

أحمدعسكرصبنسهل
الحديثأصحابسمعتإذا@اقال:أنهحنبلبن

فيحديثدخلأوخطأأنهفاعلمفائدةأوغريبحديثهذايقولون:

منخطأأوحديث
روىقدكانو)نإسناد،لهليسحديثأوالمحدث

ذاف@وسفيان،شعبة
حدبثأنلافاعلمشيءلاهذايقولونسمعتهم

(1)

صحيح
@ا

والثاني:
صالسخاوينقلهما

ابنحديثعن@اوسئلقال:أحمد

عنجريج
مرسلهوإنمافقال:حديقتهعليهتردينعباسابنصعطاء

زعمشيبةابيابنإنله:فقيل
خطأكانإذاصدقأحمدفقالغريبأنه

غريبفهو
@ا

(2)

المتقدمالقولبنسبةالأخيرالنصهذاعلىوقفمنبعضيكتفولم

شيبةأبيب@بكرأبيقولهوذلكأنزعمبلفحسب،أحمدإلىذكره

إ.نفسه!النصعلىاعتماداأيضأ،

وفي(142)صالكفايةفيالخطيبأخرجه(1)
انظرمتروكوهوالنفاشبكرأبوسنده

.(205204/2)بغدادتاريخ

جالمغيثفتحالسخاوي،!2)
3

ص
عنالنقلوهذا3،ه

ابنعندأجدهلمأحمد

كلامبتتبععنايتهرغمالتنقيحفيعبدالهادي
خرجممنأحدعندأجدهولمأحمد،

أعلم.فاللهالحديث،
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ةوجوهثلاثةمنذلكعنوالجواب

لاأنهالاول:الوجه
يخالفأحمدالإمامإلىقولبنسبةالجزميصح

ما
صحتهما.فيللشكالنقلين،هذي@مثلأجلالنقاد@عندمشهورهو

محمدإسنادهففيالأولالنقلأما
برالحس@بر

محمد
بنزيادبن

بنجعفربنهارون
الخطيب:فيهقالوقدالنقاش،المقرئبكرأبوسند

قال:ثمحديثينالخطيبلهوذكر@امشهورةبأسانيدمناكيرأحاديثه

صما@اوأقل
ويتركالمحدثعدالةبهتسقطالحديثينهذينفيشرح

بهالاحتجاج
أحمدبكرأبوالحافظوقال@ا

بن
هأ:425)البرقانيمحمد

منكر@احديثه@اكل
(3)

ماغيرفي(@748)الذهبيفيهوتكلم
@اقدمرة:فقالكتبهمنموضع

لاقلبيفإنأعلم،فاللهللقراءات،رواياتهعلىالتيسيرفيالدانياعحمد

متهم،عنديوهوإليه،يسك@
اتهم@امشهورةصرةوقال@اعنهاللهعفا

@اأمثلالقراءاتفيوهووفضائح،بطاماتتفسيرهفيأتىوقدبالكذب،

@اأخرى:مرةوقالط

متروكونبلهجلالتهمعالرجلهذاأنليوضحالذي

@ابثقةليس
(6)

فتحفيالسخاويعندإلاأجدهلمغريبنقلفهوالثانيالنقلوأما
إسناده.إبرازبعدإلاعليهالاعتماديمكنفلايسنده،ولمالمغيث،

الأحاديثبعضاستحسنقدنفسهأحمدالإمامأنالثاني:والوجه

فعللماالخطأعندهالغرابةمعنىكانولوالغرابة،اسمعليهااطلقالتي
ذلك.

.(202/2)بغدادتاريخ(1)

.(20520412)بغدادتاريخ!2)

.(205/2)بغدادتاريخ(3)

)@ا(
.(576/15)النبلاءأعلامسير

.(570/2)الضعفاءفيالمغني(5)

.(63126)ايلإسلامتاريخ(6)
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محمدحديثذلكفمن
ب@

خالدعبدالرحيمأبيصسلمة
أبيبن

عبداللهبنعبيدةأبيعمروصبرالمنهالعنأنيسةأبيبنزيديزيدص

@ايجمعمرفوعا:بر@سعودعبداللهصالأجدعبنمسروقعن
الأولينالله

السماءإلىأبصارهمشاخصةسنةأربعينفيامامعلوميوملميقاتوالآخرين

العرشصالغمامظللفيوجلعزاللهفينزلقال:القضاءفصلينتظرون

الكرسي.إلى
الحديث@ا

(1)

إلينايقعلمغريب،حديث@اهذاعبدالله:أبوقالالمروذي:قالفقد

بنعبداللهأخرجه(1)
@ا(،.6/1)المسندفيوالشاشي)2/125(،السنةفيأحمد

اللهرويةفيوالدارقطني(357/9)الكبيرفيوالطبراني
طرقمنوغيرهم)041(،ص

بنمحمدعنكريمةأبيبنعبيدبنإسماعيلعن
عبدالرحيمأبيعنالحرانيسلمة

نصرألووأخرجه)2/028(،الإيمانفيمندهابنإسنادهوصححيزيد،أبيبنخالد

اللهرويةفيمختصرأوالدارفطني(303)صالصلاةقدرتعظيمفي
من(142)ص

عنطريقين
خالدكلاهماصنان،بنيزيدأببهعنسنانبنيزيدبنمحمد

أبيبر

أنيسة.أبيبنزيدعنسنانبنويزيديزيد

الممجمفيوالطبراني)792(،صالصلاةقدرتعظيمفيالمروزينصرأبووأخرجه

)2/804،المستدركفيوالحاكم(194)صالرؤيةفيوالدارقطني)9/753(،الكبير

6 3 2 حربب@عبدالسلامعنالنهديإسماعيلبنمالكغسانأبيعنطرقمن(4/

خالدوأبرأنيسةأبيبنزيدكلاهماالدالاني،خالدأبيعبدالرحمنبنيزيدعن

الذهيتعفبهولمالموضعين،فيالحاكموصححهبه،عمروبنالمنهالعنالدالاني

الثاني:فيوقالالأول،الموضعفي
قالكذا@ا،إسنادهجودةعلىحديثأأنكره@اما

الذهبي.
وهرأنيسةأبيبنزيدوهماورفعهوصلهعلىراويانتتابعقدفلت:

تهذيبانظرثقة

تهذيبانظرفيه،كلامعلىبه،بأسولاالدالاني.خالدوأبو)3/343(،التهذيب

.(89/12)التهذيب

مسروقا،يذكرولممسعودابنعلىموقوفأالحديثهذافروىالأعمشوخالفهما

فيوالدارقطني(303)صالصلاةقدرتعظيمكتابفيالمروزينصرأبوحديثهأخرج

اللهرؤية
العلم.أهلصنواحدغيرذلكوذكر(14114")ص

وقالالمتن.فيتقدمكماأنيسةأبيبنزيدحديثأحمدالإماماستحسنلكن

أبيبنوزيدالدالانيخالدأبيحديث@اوالصحيح:(244/5)العللفيالدارقطني

أعلم.تعالىوالله@رفوعأ@ا،عبداللهعنمسروقعنعبيدةأبيعنالمنهالعنأنيسة
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محمدص
ورواهموقوفأ،الأعمشرواهقدوقال:واستحسنه،سلمة،بن

يحيىبنزكرياوأخبرنيمرفوعا،الدالانييزيدأبو
سألأنهطالب،أبوثنا

ع@عبداللهأبا
إنماأحسنه،مافقال:عليه،أقرؤهفجعلتالحديث،هذا

سمعناه
مرسلا@االأعمشصعوانة،أبيعن

(1)

ليسعندهالغريبأنعلىيدلأحمدالإمامعنواضحنصفهذا
محمدحديثاستحسنلمادالاالخطأ،معناه

هذاسلمةبن
اسمإطلاقهمع

عليه.الغرابة

صوأصرح
ماهذا

حديثاستحسنأحمدأنمنذكره،تقدم

الصحةواحتمالبالغرابةوصفهبشوجمعالعتيرة،فيقيسبنعبدالرحمل@

ماأخرىمرةوقالغريب،حديثهذا@رة:قالحيثواحد،انفي

صحيحايكونأنيشبهأحسنه،
(2)

يحملصحتهفرضعلىأحمدالإمامعننقلماأنالثالث:الوجه

ماعلى
إلىالحقيقةفييؤولأغلبهاوأنالغرائب،حالمنالغالبهو

حقيقةفيالضعفأوالغلطيمتضيالغرابةمعنىأنلاوالضعفالغلط

الأمر

الترمذيإلىالقولنسبة

المعاصريربعضأوساطفيانتشرقدأحمدإلىنسبتهذكرتقدموما
فقطغريبحديثهذاالترمذيقولبأنفيقولونأيضا،الترمذيإلىنسبته

هذاللترمذيقولبهيمريكادلابعضهمنجدبحيثعنده-تضعيفايعتبر

ضعيف.أيبعبارةويعقبهإلاغريبحديث

لييتضحلمبالغرابةالترمذيمرادعنصؤخراانتشرالذيوهذا
عنهوالجوابوجهه،

وجوه:من

ةعلاوالغرابة-منالترمذيلمرادالتفسيرهذاأنالأول:الوجها-

تدامةلابنالخلالعلل@نالمتتخب(1)
.(263)ص

ذلك.إحالةتقدمت(2)
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منمشهورهولمامخالفاكونهعلى
أهلأحدصيذكرهلممعناها-

الترمذي.مصطلحاتعنكلامهمكثرةعلىالاصطلاح

فيالذيالعللجزءفيتكلمقدالترمذيأنالثاني:الوجه-2

عنه،ادعيماخلاتيقتضيبماالغريبمصطلحعنالسن@كتابهآخر

الحديثأهلفإنغريبحديثالكتابهذافيذكرنا@اوماقال:فقد

@المعان.الحديثيستغربون
(1)

عليهاومثلالمعاني،تلكذكرثم

بالغرابةبعضهاوعلىالسنن،فيبالصحةبعضهاعلىحكمبأحاديث،

عندهالغرابةكانتفلولبعضها،النقادإنكاروذكرفقط،
الضعفتعني

تمبينلموأخرىوضحيفةصحيحةبأحاديثمثلولماوبينه،ذلكلميز

ضعفها.أوصحتها

يلي:ماالغريبلمصطلحالمعانيمنذكرهماوخلاصة

عنهقالحديثوهوالعشراء،أبيبحديثومثلالمطلق،التفردأ(

وقالالولاء،بيعفيديناربرعبداللهبحديثمثلكماغريب،السش:في

صحيححسنداحديثالسنن:فيعنه
رواهبلالصحيحي@،فيوهو@ا،

الجماعة
(2)

لفظةمالكبزيادةذلكعلىومثلالمض،فيالزيادةب(
ط@

عنهوقال@الفطر،زكاةحديثفيالمسلمي@

حس@@احديثالسن@:في

صحيح
تقدمكماالجماعةرواهوقد@ا،

(3)

وهي:بأحاديثذلكعلىومثلالنسبي،التفردج(

فييأكلالكافرأنفي@وسىأبيطريق@نأسامةأبيحديث

.(758/5)الترمذيجامعباخرالملحقالصغيرالعلل(1)

7،90)2/9،أحمدمسندانظر(2) 7،)1
حالبخاريوصحيح

،5352(6 7 5،)6
صحيح

حمسلم
حوالترمذي)9192(،داودحأبيوسنن)6051(،

،6321(2 1 والنسائي(26

،6/703(3 0 6 ض@ماجهوابن(7/
(2747).

ذلك.إحالةتقدمت(3)
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صحيحفيوالحديثغريب،حديثالسننفيعنهوقالأمعاء،سبعة

مسلم
(1)

عنهوقالوالمزفت،الدباءفيعباسابنطريقمنشبابةحديث-

النقادأنكرهوالحديثغريب،حديثالسن@في
(2)

سفينةب@حمزةطريقمنالدار@يعبدالرحملنبنعبداللهحديث-

عنالسائبعن
غرابتهإلافيهيذكرولمودفنها،الجنازةاتباعفيعائشة

صالحديثبهذايحدثإسماعيلبنمحمد@اوسمعتوقال:النسبية،

@اعبدالرحمل@بنعبدالله
(3)

صالسدوسيقرةابيب@المغيرةعنسعيدب@يحيىرواهحديث-

برأنس
هذاالقطان:سعيدب@يحيىراويهقولذكرثمالتوكل،فيمالك

حإ26مسلمصحيحانظر(1)

الرسالة.صلبفيالحديثهذاعلىالكلامسيأتي12)

معنى(3)
رواهماوأماوجه،غيرمنالصحيحينفيمرويمشهورسفينةبنحمزةرواهما

عنالسائبعنسفينةبنحمزة
(5ه)لمالكبيرالتاريخفيالبخاريفأخرجهعائشة

فيوالطبراني(759/5)السننباخرالملحقالصغيرالعللفيوالترمذي
الاميين@سند

(4/1 له،واللفظ(01
عنالسنن،صاحبالدارميعبدالرحملنبنعبداللهطريقمن

بن@روان
مولىسعيدأبيعنكثيرأبيبنيحيىعنسلامبنمعاويةعنالطاطريمحمد

عنيزيدبنالسائبعنسفينةبنحمزةعنالمهري
عائشة

"قال:النبيعن
صلىمن

الترمذيولاالبخارييذكرولمقيراطان!،فلهدفنهاانتظرومنقيراطفلهجنازةعلى
حديثأالدارميروىإذلفظه،بنحواخرحدبثعقبفيالدارميعنذكراهلأنهمالفظه،

في
يحيىقالقال:ثمكثيرأبيبنيحيىإلىالإسنادبهذاهريرةأبيعنالمحنىهذا

نحو@قالانماداللفظدونالإسنادهذافذكرالمهريمولىسعيدأبووحدثني

أمران:غرابتهووجهجدا،غريبالإسنادوهذا

التيالمتأخرةالطبقاتمنوالدارميغيره،يروهلمالدارمي،بهتفردأنهالأول:الأمر
تفرده.يقبلومثلهإمام،أنهإلاأهلها،تفرديندر

فيإلاذكرلهليسسفينةبنفحمزةيعرف،لابإسنادأتىأنهةالثافيالأمر
هذا

أننعرف@الا:(608/1)الاعتدالميزانفىترجمتهفيالذهبيقالولذلكالحديث،

عنهروىاأ@
@ا.بصدقاتىلكنهالمهري،مولىسعيدأبيسوى
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غريبحديثعنه:وقالمنكر،حديثعندي
(1)
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يا@اقالواقال:هريرةأبيحديثذكرالترمذيانالثالث:الوجه-3

قالئموالجسدلما،الروحبينوادمقال:النبوة؟لكوجبتمتىالله:رسول

رواهمسلمبنالوليدحديثصغريبحديث@اوهوالكبير:العللكتابفي

نفسهبالسندالسن@فيوأخرجهالوليد@اأصحابمنواحدرجل
(3)

ثم

حالسننفيالترمذيأخرجه(1)
عنالفلاسعليبنعمروطريق@نوغيره(2517)

بنأنم@عنالسدوسيقرةأبيبنالمغيرةعنالقطانسعيدبنيحيى
رضيمالك

الله

اعقلهاقال:وأتركل؟أطلقهاأووأتوكلأعقلهااللهرسوليارجل:قال"قال:عنه

متابعات.فيهوللقطان"،وتوكل

هذاسعيد:بنيحيىقالعلي:بنعمرو@اقالالترمذي:قال
م@نكمإ،حديثعندي

منغريبحديث@اوهذاالترمذي:فال
بنأنىحديثمننعرفهلاالوجههذا

مالك

هذا،.نحرعنحالنبيعنالضمريأميةبنعمروعنرويوقدالوجههذاإلا@ن

يحيىاستنكاروجهأدركلمقلت:
الزركشيوقالترة،أبىبنالمغيرةلحديثالقطان

يحيىأنكرهإنما@ا:(125)صالمشهورةالأحاديثفيالمنثورةاللآليفي
القطان

ص

العللفيالحديثهداذكرحيثذلكعلىيدلالترمذيصنيعوظاهر@ا،أنسحديث

لغرابة4استنكرإنمايحيىأنوظنيإسناده،قبلمنيستنكرماعلىبهممثلأالصنير

متنه
ماأميةبنعمروعنرويوقدبه،قرةأبيبنالمغيرةلتفرد@اللفظحيثمن

قانعوابن(215/2)والمثانيالآحادفيعاصمأبيابنأخرجهالحديث،لهذايشهد

طريقصوغيرصم(51612)صحيحهفيحبانوابن(210/2)الصحابةمعجمفي

أبيهعنأميةبنعمروبنجعفرعنأميةبنعمروعنعبداللهبنعمروبنيعقوب

صححوقدنحوه،مرفوعا
واحد.غيرالإسنادهذا

.(141)الكبيرصالترمذيعلل

رواباتهم:وإليكواحد؟غيرمسلمبنالوليدعنرواهالصحةظاهرهالحديثهذا

حالسننفيالترمذيأخرجها
فيوالآجري(368)الكبيرصوالعلل(9036)

تاريخفيوالخطيب(97/21)أصبهانتارلخفينعيموأبو(8/3041)الشريعة
لغداد

(37،08 2 همامأبيعنطرقمن(42/631)دمشقتاريخفيعساكروابن(5/

شجاع.بنالوليد
بنجعفروأخرجه2

دمشقتاريخفيعساكروابن(27)القدرصفيالفريابيمحمد

الدمشقي.الثقفييزيدبنحفصبنعمرمحمدأبيعن(382/26)

فيحبانابنوأخرجه3
وابن(2/013)النبرةدلائلفيوالبيهقي(47/1)الثقات

لنالعباسطريقمن(382/26)دمثقتاريخفيعساكر
الدصئمقي.عثمان



@لمشهوربالحديثالنريب@لحدبثإعلال
4@

إلانعرفهلاهريرةأبيحديثمنغريبصحيححسنحديث@اهذاقال:

من
الترمذيمماعندالضعفتعنيوحدهاغريبكلمةكانتفلوالوجما(،هذا

ثبتكماالحديثصحةيرىنفسهالوقتفيوهوالعللفيبهااكتمىلما

عنهذلك

السنن.في

الضعيفةالأحاديثبعضفييكتفلمالترمذيأنالرابع:الوجه-4

كانتولوالتضعيف،علىيدلبماذلكقيدبلعليها،الغرابةاسمبإطلاق

حينئذ،الضعفعلىالئنصجصإلىاحتاجلماالتضعيفتقتضيالغرابة

بموضعش:منهأكتفيكثير،ذلكفيوكلامه

@احديثالوضوء:شيطانفيكعبب@أبيحديثفيقولهأولهما:-

غيرأسندهأحدانعلملالأناالحديثأهلعندبالقويإسنادهوليسغريب،

@اخارجة
(1)

(1)

رشيد.بنداودطريق@(197/2)أصبهانتاريخفينعيمأبووأخرجه4
بنأحمدعمروأبيطريقصن(75314)السنةأهلاعتقادفياللالكائيوأخرجه5

محمد
الئقفي.عثمانبن

بنوداودعثمانبنوالعباسحفصبنوعمرشجاعبنالوليدهمام)أبوخمستهم:

محمدبنوأحمدرشيد
بنشجاعبنالوليدهمامابوحدثناالوليدعنعثمان(بن

أبيعنكثيرأبيبنيحيىعنالأوزاعيعنمسلمبنالوليدحدثناالبغداديالوليد
فذكره.هريرةأبيعنسلمة

حالترمذيأخرجه
ماجهوابن(57)

ح
أحمدبنوعبدالله!421)

المسندعلىزوائدهفي

فيالطيالسيداودأبوأخرجهوقدالطيالسي،داودأبيطريقمنوغيرهم(136/5)
@سنده

بنعتيعنالحسنعنعبيدبنيونسعنمصعببنخارجةعن(74)ص

لهيقالشيطانأللوضوءان@اقال:ع@هالنبيعنكعببنابيعنالسعديضمرة

الماعدا.وسو@سفاتقواالولهان

أهلعندبالقويمماإسنادهوليسغرببحديثكعببنأبي@احديثالترمذي:قال
رويوقدخارجة،غيرأسندهأحدانعلملاناالحديث،،

وجهغيرمنالحديثهذا

بالقويليسوخارجةشيء،بئالنبيعنالبابهذافييصحولاقوله،الحسنعن
@ا.المباركابنوضعفهأصحابناعند

وهيبها،بأسلامتابعةلهوجدتوقد
عن(3763)مسندهفيالثاشيأخرجهما

ثقة،إماموهوخيثمةأبيبنبكمأبي
سلمةأبيعن

التبوذكي-إسماعيلبنموسى
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فيطالبأبيبنعليحديثفيقولهوثانيهما:-
حافظشفاعة

إسنادهوليسالوجههذاإلاصنعرفهلاغريبحديث@اهذاالقرآن:

لماالحديثفييضعفسليمانبنوحفصبصحيح
(1)

حديث)هذاقولهعلىاقتصرالترمذيأنالخامس:الوجه-5

واكتفيتسريع،بشكلذلكعنبحثتوقدصحيحة،أحاديثفيكريب(

مسلم:صحيحفيذلكمنحديثينبإيراد

بنأنسحديثأولهما:-
أعي@سملواالذينأعينسملفيمالك

هذاغيرذكرهأحدانعلملاغريبحديث@اهذافيه:قالحيثالرعاة،

زريعبنيزيدصالشيخ
دا

(2)

منوهوالمنقري=
عنالمتقنين،الثقات

محمد
بنيونسعنبه،بأسولاديناربن

خارجقىحديثنحربإسنادهعبيد

لقرينتين:أميل،محفرظالحديثأنإلىونفسي

الاخر،أحدهمايقويراويانعبيدبنيون@عنرواهالحديثأنالأولى:@لقرينة

يقعأحسبهلاكعببنأبيعنضمرةبنعتيعنالحديثإسنادأن@لثالية:و@لقرينة

الحسنإرسالوأماعنه،ضمرةبنعتيأحاديثوقلةالجملةفيأبيأحادبثلقلةتوهما

أعلم.تعالىواللهالذكر،سالفتيللقرينتينهنا،علةأحسبهفلابهقرلهأوللحديث

حالترمذيأخرجه(1)
حماجهوابن(2905)

بنوعبدالله(216)
علىزوائدهفيأحمد

1)1/841،المسند عنالقارئسل@يمانبنحفصعمرأبيعنطرقمنوغيرهم(49

الله-لجح:رسولقالقال:طالبأبيبنعليعنضمرةبنعاصمعنزاذانبنكثير

"
حلالهفاحلو@ستظهرهنالقر7قرأمن

عثرةفيوشفعهالجنةبهاللهأدخلهحرامهوحرم

كلهمبيتهأهلمن
@لنارإ.لهوجبتقد

منإلانعرفهلاغريبحديثهذاالترمذي:،قال
بصحيحإسنادهوليىالرجههذا

وأكثرشديد؟بكلامفبهتكلموحفصقلتالحديث،،فييضعفسليمانبنوحفص

.(345/2)التهذيبتهذيبانظرحديثه،تركعلىالأئمة

حمسلمأخرجه(2)
حوالترمذي(9671)

طريقمنوغيرهم(7/001)والنسائي(73)

فييعلىأبووأخرجهالأعرج،سهلبنالفضل
فيعرانةوأبر(117/7)مسنده

مسنده

فيعوانةأبووأخرجهالمروزي،إبراهيمإسرائيلأبيبنإسحاقعن(89/4)
م@ده

إسرائيلأبيبناسحاقدسهلبن)الفضلثلاثتهم،سفيان،بنهارونعن(89/4)

عن=التيميسليمانعنزريعبنبزيدعنغيلانبنيحيىعنسفيان(بنوهارون
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@اهذافيه:قالحيثللنبيء@ي@ه،انتباذهافيعائشةحديثوثانيهما:-

عنالؤجههذاغيرمنعبيدبنيونسحديثمننعرفهلاغريبحديث

أيضأ@اعائشة
(1)

الحديثينهذينفيغريبالترمذيقولنحملأنالمعقولمنوليس

وليسسيمالاالتضعيف،علىالأحاديثمنوغيرهمامسلمأخرجهماالذير
المصطلح.بهذاالئضعيفإرادةعلىيدلماثمة

الرعاء@ا.أعينسملوالأنهمأولئكأعينع@هالنبيسملإنماقال:أنس=
حمسلمأخرجه(1)

(50
0

حوالترمذي(1137)داودحوأبو(2
طربقصنوغيرهم(1871)

محمد
أمهعنالحسنعنيون@عنالثقفيعبدالوهابعنالعنزيالمثنىبن

عن
ةغدوننبذهعزلاء،ولهأعلاه،يوكىسقاءفيطاللهلرسولننبذ@اكناقالت:عائثة

محمدتابعوقد@ا،غدوةفيشربهعشاءوننبذهعشاء،فيشربه
روايتهعلىالمثنىبن

محمد
عنه،(361/7)مسندهفييعلىأبوروايتهاخرجسمينة،أبيبنإسماعبلبن

فيالطبرانيروايتهأخرجأبيه،عنالثقفيعبدالمجيدبنعبدالوهاببنوعثمان
1ا3)الأوسط كماالترمذيقاللكن)1121(،الكبرىفيوالبيهقي(44

العللفي
محمدا@اسألت:(310)الكبيرص

علة،لهحديثهوفقال:الحديث،هذاعن

موقوفأ@ا.الحديثهذاعائشةعنيفولون:
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الخلاصلة

هيتقدممماوالخلاصة
لاوصحةتقتضيلاالنقادعندالغرابةأن

يكونلاحينماالغرابةيطلقونماوأكثرالاستغراب،مجردهيوإنماضعفأ،

عندهمالتفردلذلك
بذلكالمتفردتفردمنحينئل!فيتعجبترده،علة

الرواة.منغيرهدونالحديث

يوافقالحقيقةفيوهوللغرابة،الاصطلاحيالمعنىمقتضىهوهذا

إدماالناسلانكلامهم،فيالناسعليهجرىالذياللغوي،المعنى

أوغلطأكونهيتضحولاالمعهوديخالفكانإذاالعادةفيالخبريستغربون

اتضحفإنمكذوبا،
لأنللاستغراب،دلثمةيكىلممكذوبأوغلطأنه

حقيقما*يكنلمللمعهودالمخالفالخبرذلكوجود

نادرا،بمثلهالتفردكانإذاالنقاديستغربهإنماالغريبالحديثوهكذا

يدلماثمةكانأوشيخه،صبهالمتفردغلطعلىيدلماثمةيكنولم

الاقتناع.مستوىإلىالناقدبظ@يرقىلاولكنهبه،المتفردوهمعلى

قدالمتفردأناتضحإذاوأما
يكونلافإنهشيخهعنتفردهفيوهم

الإطلاقلأصلمراعاةإلاحينئذ،بالغرابةيوصففلاللاستغراب،دلثمة

التفردلأننحوها،أوبالنكارةيوصفوانمابه،العلملعدمأوتجوزأ،

أعلم.تعالىواللهالوهم،وهوسببه،علمقدالراويمنوقعالذي
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8ور@إ@!

للغرابةالمصاحبةالقرائن

بقيةعنراويهبهتفردالذيالحديثعلىتطلقإنماالغرابةأنتقدم

فيالغرابةإطلاقأنتقدمكمانسبيا،أممطلقاتفردهكانسواءالرواة،
عدممعالروايةاستغرابيقتضيهماغايةضعفا،ولاصحةيقتضيلاالأصل
الغالب.فيراويهاوهمعلىيدلماوجود

الحديثعلىالحكمفيفتؤثرالغرابةتصاحبقدقرائنثمةأنغير

القرائنتلكوجودمعالغرابةوتختلفإيجابا،أوسلباحينئذ،الغريب

شديدحيشئذالحديثيكونقدإذاخر،إلىحديثوجودهاصوعدم

معبهالاحتجاجفيالنقاديتوقفبحيثالغرابة
صحته

وقدالظاهر،في

معهالناقدفيقضيالشعورذلكيقوى
أحيانأيضعفوقدالحديث،برد

بالقبولط.فيقضي

فيالتفرداتحيالمواقفهمفيتبايناالأئمةلصنيعالمتتبعيجدولذلك
ةوتاريرويها،صويضعفونبلويردونها،ينكرونها،فتارةالأحاديث،

@سألةكلفيالقرائنمعيدوردقيقنظرذلكفيولهمويروونها،يقبلونها،

المقامبحسب
(1)

الصلاحابنعلىوالنكت)2106(،للزركضيالصلاحابنمقدمةعلىالنكتانظر(1)
كثير.وغيرها(25411)الراويوتدريب(60412)حجرابنللحافظ
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بحثإلىالحقيقة-فييفتقرللغرابةالمصاحبةالفرائنعلىوالكلام

خطوطهاعلىالضوءإلقاءسأحاولالمبحثهذافيأننيإلامستقل،

ةأقسامسبعةإلىتعودللتفردالمصاحبةالقرائنأنرأيتالتتبع

حالإلىتعودالتيالقراشالأول:المطلبمطلبين،فيعنهاسأتكلم

الرواية.حالإلىتعودالتيالقرائنالثاني:والمطلبالراوي،

@ال!@اله@ه

الأول:المطلب

الراويحالإلىتعودالتيالقرانن

قسمان:ذلكوفي

الراء()بكسرالمتفردحالإلىتعودالتيالقرائنالأول:القسم

الراوي،درجةالأولى:المسألةةمسألتينيتناولالقسمهذافيالكلام

عنه.تفردالذيبشيخهالراوياختصاصوهيعنها،متفرعةالثانيةوالمسألة

الراويدرجلأالأولى:المسألة

تفردفليستفرده،قبولفيكبيراأثراالراويلحالأنالمعلوممن

إذاالراويلأنغيره،كتفردبالشيخالمختصتفردولاالضعيف،كتفردالثقة

بشيخه.مختصاكانإذاوهكذابه،يحدثماقبولالأصلكانبالثقةعرف

لأنهاوالزياداتالتفرداتببعضيحتجونماكثيرأالأئمةنجدولذلك

صحيح،حديثوهوفلانحديثهذامثلافيقولونالثقات،روايةمن

ذلكونحو
واحد.وقتفيوالتصحيحالتفردعلىالدالةالعباراتصن

فييقدحولا
سبرعلىمبنيةالراويدرجةبأنالقولالمعنىهذا

وإنماالخبر،قبولفيدرجتهعلىيعتمدلاأنهذلكعلىيبنىثمأحاديثه،
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ضعفه.أوحديثهصحةعلىالدالةالقرائنعلىيعتمد

يكونإنماوالردالقبولفيالراويدرجةعلىالنقاداعتمادلأنوذلك

إنماوهذاوالمرجحات،القراشصاعتمادهميناقضمايوجدلاحيث

بالمعايشةدرجتهمعرفتالذينوهمالرواة،صالأعمالغالبفييكون

ذلك.علىواستقرتالمرويات،وسبر

هذا
يخرجوقدأح@سب،فيماالأصلهو

لتبينالثقةتفرديقبلفلاعنه
كلهوهذامنزلة،منهأدنىهومنقولعليهيرجحوقدرواه،فيماغلطه

صنيعتتبعلمنمشاهدمعلوم
النقاد.

عرفتفيصيكونإنماالراويدرجةعلىالاعتمادبأنقلتانما@

قسمان:الرواةلأنالأحاديثوسبربالمعايشةدرجته

المعايشةطريقعنإمابالمعايشة،عرفصالأول:القسمأ(

التأملبالمعايشةوالمرادعايشه،عصالصادقالخبرطريقأوصالمباشرة،

غيرهبأحاديثأحاديثهومقارنةومذاكرته،عليه،الأسئلةوإلقاءسيرته،في

الرواة.من

بطلبالمعروفي@منيكونونماعادةالرواةمنالقسمهذاوأصحاب

للتحديثالمحدثونيخالطهوأنبدلابالطلبالمعروفلأنوذلكالعلم،
عنه،

ومقارنةبه،احتكاكهمخلالمنوضبطهعدالتهمعرفةيمكنثمومن

الرواة.م@غيرهبأحاديثأحاديثه

قبولالأصلفيكونوالضبط،العدالةأهلمنبأنهيعرفأنفإما

عدمالأصلفيكونضابط،غيرأوعدلغيرلأنهيعرفأنو)ماتفرده،
والرد.القبولبينفيهفيترددذلكبينيكونأنداماروايته،قبول

بعدتكونإنماالرواةصالنوعهذاعلىالنقادأحكاملأنوذلك

فيحينئذالمحدثيرتابفلاواحد،انفيوحديثهالراويلحالالتقصي
قبولعلىكبيرأثرحينئذعندهالمستقرةلدرجتهويكونالراوي،منزلةمعرفة
بالحديث.تفرده
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صنعرفوالذيالعلمأهل@احكمةصحيحهمقدمةفيمسلمقال

شاركقديكونأنالحديثمنالمحدثبهيتفردماقبولفيمذهبهم

علىذلكفيوأمصرووا،مابعضفيوالحفظالعلمأهلمنالثقات

أصحابهعندليسشيئاذلكبعدزادثمكذلكوجدفإذالهم،الموافقة

@ازيادتهقبلت
(1)

ع@خبريوجدلابحيثبالمعايشة،يعرفلمصالئافي:القسمب(

أحاديثهالنقادفسبرالاحاديثبعضروىوإنماعايشه،صجهةمنحاله

والتعديل،الجرحألفاظبعضعليهفأطلقوامعينة،درجةعلىتدلووجدوها

معايشة.علىمعتمداذلكيكونأندون

فلاالطلب،أهلغيرمنيكونواأنالرواةمنالنوعهذاعلىوالغالب

ولمالحديثمنمكثرمنهموجدذاد@القليل،إلاالحديثمنعندهميكون

فيه.لتكلمواوالابالثقة،لديهممعروفأنهفالغالببشيءالنقادفيهيتكلم

حال@حقيقةإلىأقربالأئمةبعضع@صدرإذاهؤلاءامثالوتجريح

أمثالحقفيوالتعديلالجرحألفاظبعضإصدارلأنالتوثيق،منالراوي

أوالصدقلأهلرواياتهمموافقةمجردعلىاعتمادايكونإنماهؤلاء

أوالمخبرصدقعلىدليلأليسالصادقشأخباريشبهخبروورودمخالفتها،

رديءويضبطالكذوب،يصدقفقدضبطه،
خبرورودبخلافالحفظ،

لأنالمخبر،كذبعلىدليلأالغالبفييعتبرفإنهالكذابي@أخباريشبه

غلطلكونهحفظه،رداءةعلىدليلأأويكذب،لاالصدوق
مع

رواه.ماقلة

احتياطا،فيهالترددهؤلاءأمثال@صالموثقي@تفردفيفالأصلوعليه

حينئذ،يقبلفقدالقراش،بهتحتفأنإلامنها،ليسماللسنةينسبلئلا

يقبل.لاوقد

(1)
.(7/1)مسلمصحيح
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عدمفالاصلسنهمالمجرحينتفردوأما
اةالرولانإليه،الالتفات

منهمالواحدروىفإذاأصلأ،حالهمفيمترددبالمعايشةيعرفوالمالذين

الردلجانبمقوياذلككانالثقةأهلأحاديثيشبهلاماحديثهقلةعلى

أعلم.تعالىواللهخبره،في

لهالتنبهينبغيأمر

خلالمنبالثقةعرفالذيالراويأنإلىالتنبيهبالذكرالجديرومن

المقارنة،عندبالمعايشةيعرفلممنعلىمقدمالأحاديثوسبرالمعايشة

صنمرتبةأقلالأولفيالتعديللفظةكانتولو
وصفالتيالتعديللفظة

بها

هذالي@سمستقلبحثإلىيحتاجذلك
أننيإلابسطهموضع

فأقول:المقصود،توضيحفييكفيأراهمامنهسأبين

طلبأهلصالراويبكونالعنايةيولونالأئمةأنالمعلوممن
فقدكثيرة،ذلكفيوأقوالهمالحديث،

قالبابأالكاملفيعدياب@بوب

أمشهورويكونشهادته،تمبلسمنإلاالمحلميأخذأنالرجلفيه:

بحديثهالمحتجالحافظشرائط@افاولالبغدادي:الخطيبوقال@ابالطلب

وصرفالحديثبطلبالعلمأهلعندمعروفايكونأنعدالتهثبتتإذا
@اإليهالعناية

(2)

الأئمةلبعضأقوالاالعلمأهلواحدصغيرذكركما
منهاةذلكفي

قال:مقسمب@المغيرةعنهنقلهفيماهأ96)النخعيإبراهيمقول-

فلماأياما،إليهفاختلفتعمر،لاب@يرويبالكوفةشيخعلينا@اقدم
خرج

يرويشيخعليناقدمقلت:كنت؟أيرلي:فقالإبراهيم،أتيتالشيخ،

إلاالحديثيكتبونلاكانواإبراهيم:فقالأياما،إليهفاختلفتعمر،لابن

.(152/1)عديلابنالرجالضعفاءفيالكامل(1)

.(161)صللخطيبالكفاية(2)
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1جمم@أ

وصبالطلب،يحرف
ممانحوأأووالنقصان،بالزيادةيعرفلا

كانممنإلاالحديثنكتب@الا:(2)ا@(55)عونبنعبداللهقرل-

@ابالطلبمعروفاعندنا
(3)

العلميؤخذ@الا:(4)ا@()قبل-6جابربريزيدبنعبدالرحملنقول-

@ابالطلبلهشهدعمنإلا
()

صالراويبكونالاهتمامعلىالدالةالأئمةأقوالمنذلكغيروهناك

(1)

(4)

نمرأبيعنالدولابيشيخهطريقمن(153152/1)الكاملفيعديابنأخرجه

بنمحمد
عنعبدالعزبزبنسريدعنالرحاظيصالحبنيحيىعنالعسقلانيخلف

سريدألأن@إبراهيمعنالقرلهذامثلنقلفيبهبأسلاإسنادوهوبه،مغيرة

ثفات.الإسنادرجالوبفيةالقرلهذامثلمنهيقبلأنيمكنومثلهفيه،متكلم

عونأبرأرطبانبنعونبنعبدالله)9153(:أرقمالتهذببتقريبفيحجرابنقال

والسن،.والعملالعلمفيأيربأقرانمنفاضلثبتثقةالبصري

)1/351(،الكاملفيعديوابن)2/82(،والتعديل@لجرحفيحاتمأبيابنأخرجه

فيوالرامهرمزي
من(161)صالكفايةفيوالخطيب)504(،صالفاصلالمحدث

واصلبنأيوبعنبه،بأسولاالحزاميالمنذربنإبراهيمإسحافىأبيعنطرق

(153/1)الكاملفيعديابنوأخرجهبه،عونبنعبداللهعنمعروف،غيروهو

بنصالحبنيحيىبنزكريابنصالحبنعليبنالحسنسعيدأبيشيخهعن

":(338/2)الكاملفيعديابنعنهقالالعدوي،زفربنعاصم

الحديثيضع

بنعروةعنيعرفرن!لاقرمعنويحدثاخرينقومعلىويلزقهالحديثويسرق

:(153/1)الكاملفيعديابنقالعرن،ابنعنهومنأدريولاالربعيسعيد

عندولي@عون،ابنعنواصلبنبأيوبإلاعرنابنعنتعرفلاالحبهايةوهذه"

عون،.ابنعنسعيدبنعروة

جابربنيزيدبنعبدالرحمن)1404(:،رقمالتهذيبتقرببفيحجرابنقال

دا.ثقةالدارانيالشاميعتبةأبوالأزدي

)1/351(،الكاملفيعديوابن)2/82(،والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنأخرجه

878،81)صالكفايهفيوالخطيب بنالوليدعنصحيحينطريقينمن1(،6

صحيح.إسنادوهوبه،جابربنيزيدبنعبدالرحمنسمعتقالمسلم
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ليسأوالطلبأهلسليسرجلتضعيفعندكقولهمللعلم،الطلبأهل

ذلكونحوبالطلبمعروفأ
الأقوال@.من

أنهعلىذلكدلكلماالراويأحاديثكثرتوكلما
الطلب،أهلص

حالهمعرفةصيمكنهمذلكلأنفيها،يرتابلاالنقادعندمنزلتهوأن

الغلطمقدارومعرفةالأحاديث،لتلكوالمذاكرةبالمناقشة
روى،ماكثرةفي

الغلط.ذلكونوع

أدعىذلككانكلماالراويأحاديثوكثرتالغلطنسبةقلتفكلما

بشكلالراويحديثفيالكثرةتلككانتإذامطلقاإمادرجته،لارتفاع

الشيخ.ذلكعنروايتهغالبكانتإذامعي@شيخوإماصعام،

كغلطحديثاعشرينفىألفاعندهالذيالمكثر-غلطفليس

مائةإلاعندهليسالذيالمقل-
غلطوليسأحاديث،عشرةفي

معششيخالمكثرص
عنه.المقلكغلط

صرتبته،نزولإلىأدعىذلككانكلماالغلطنكارةاشتدتوكلما

غلطه.لاحتمالأدعىذلككانكلماخفيفاغلطهكانوكلما

كغلطهشيخهشيخفيالراويغلطفليس
أخفالأولإذشيخه،في

الخفيكالغلطالرواةعامةعلىيشتبهلاالذيمماالبشالغلطوليسالثاني،صن
أكثرهم.صيقعالذي

الملاقاةطريقصالراويدرجةوبمعرفة
درجةتتبينالأحاديثوسبر

النقاد.عنددقةبكلالراوي

ومنلاخر،راوسيختلفنسبيأمرللحديثالراويطلبأنعلى
النقادعباراتتتفاوتولذلكلاخر،ناقد

تحديدانإلاالرواة،بعضفي

الملاقاةطريقع@الراويدرجة
دقةأكثريبقىالأحاديثوسبر

تحديدص

السبربمجردالراويدرجة

مشكوكغيرالأولالنوعبهاوصفالتيالتعديللفظةلأنوذلك
الروايات،وسبرالمعايشةوهماأمرين.اجتماععلىمبنيةلأنهافيها،
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لأنهاتكتنفهاالشكوكفإنالثانيالنوعبهاوصفالتيالتعديللفظةبخلاف

هوكماأحيانا،بصدقهالكذوبيغروقدفقط،الرواياتسبرعلىمبنية

معلوم.

قدالنقادبعضأنإلىالتنبهأيضابالذكرالجديروص
الظ@يحس@

بص
وقدمستقيمة،أحدهمروايةوجدواإذافيوثقونهمبالطلبيعرفونلا

بعضهميتجاوز
يعتمدماذلكفيعندهيكونأندونالراويفيوثقذلك

ذلك.إلىالتنبلافينبغىالطبقة،فيوالقدمالظاهرفيالسلامةإلاعليه،
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الخلاصلة

ماوخلاصة
أمور:فيتقدم

فيكبيرأثرلهاالنقادعندالمستقرةالراويدرجةأنالأول:الأمر
الراوي.بهيتفردماقبول

وسبرالمعايشةطريقصالمعروفةالراويدرجةأنالئاني:والأمر

سبربمجردعرفتالتيالراويدرجةعليهاصبالاعتمادأولىالروايات

المعايشة.دونالروايات

فيمستندأالناقديكنلمإذاالراويبدرجةاعتبارلاأنهالثالث:الأمر
السابقتي@.الطريقتشإحدىإلىمعرفتها

أوالجارحمعرفةعنيبحثأن:(1)المعلميقالولذلك
الكلامعلىيقتصرونلاالحديثأئمةفإنعدله،أوجرحهبصالمعدل

فيمنأحدهميتكلمقدبلبه،معرفتهموتمكنتلهمجالستهمطالتفيمن
وسمعواحدةمرةلقيه

ولكنهيلقهولمعاصرهوفيصواحدا،مجلسامنه

قدبمدةقبلهكانوفيمنحديثه،منشيءبلغه
بلغهإذاالسني@مئاتتبلغ

الثقاتفييذكرقدحبانفابرذلك،يجاوزمنومنهمحديثه،صشيء

سماهالبخارييجدمن
روىمايعرفلموإنالقدماء،صتاريخهفي

وجدفيصتعنتوربمايشدد،حبانابنولك@عنه،روىوصروىوعم@

مكثرا.معروفاالرجلكانواناستنكر،ماروايتهفي

.(6611)للمعلميالأباطيلمنالكوثريتأنيبفيبماالتنكيل(1)
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منهقريب(@261)والعجلي

م@المجاهيلتوثيقفي
وكذلكالقدماء،

صكانصيوثقونغيرهم،وآخرونوالنسائي،معينوابنسعد،ابر

فيمالهيكونبأنمستقيمة،أحدهمروايةوجدواإذاأتباعهم،أوالتابعين

يرولموإنشاهد،أومتابعيروي
حديثإلاعنهيبلغهمولمواحدإلاعنه

واحد.

محي@ابنوثقهفممن
@

ن
الأسلعب@الأسقعالضربهذا

(1)

واخرون.الخيوانيجابربرووهبالبلويعبداللهب@والحكم

(1)

(2)

(3)

يروولميعرف،لاوهو)56(،صالدارميروايةفيمعينابنوثقه
سرىعنه

حجيربنسويد
وله(77/1)الضعفاءفيوالمغني)1/112(،الميزانفيالذهبيقاله

طرقوغيرهماص(491/5)الكبرىفيوالنسائي(15)5/9،أحمدأخرجهحديث

حجيربنسويدعنهندأبيبنداودعن
عنه

@النبيعنجندببنسمرةعن

@لنارأ.فيالأزارمن@لكعببنمنأسفلماقال:أ

(1223)والتعديلالجرحفيوكذاالبلوي،عبداللهبنالحكمالمعلمي،قالكذا

معين:ابندولونقل
@ا

عاصمأبربهتفردمقلوبوهذاثقة،،البلويعبداللهبنالحكم

وجماعةضريح،عنوهبابنوخالفهحبيب،أبيبنيزيدعنشريحبنحيوةعن

بينالحكم،بنعبداللهفقالوابزيد،عن
13512)دمقتاريخفيعساكرابنذلك

1 بنعبداللهبكرأبيقولنقلثم9(،3
رواياتإحدىبعدالنيسابرريزيادبنمحمد

هذا@اوأحسبقال:حيثعاصمأبر
فييضطربكانأراهعاصم،أبيمن

اسمه،

التاريخفيالخاريترجمهوكذادا،الحكمبنعبداللهقالرا:به،أعلممصروأهل

التط@قي.المطلبفيعليهالكلامفسيأتيحديثهوأما)5/47(،

تاريخفيكماالمدينيابنقالبينما)122(،صالدارميروايةفيمينابنوثقه

بنإسماعيلالقاسمأبيشيخهعن(355/63)عساكرلابندمشق
عمربنأحمد

وهرالسمرقندي
ابنمنصرربنالحسنبناللههبةبنمحمدبكرأبيعنثقة،

بنعليالح@نأبيعنالفقه،أهلمنرهراللالكائي،الحافظ
عبداللهبنمحمد

عمروأبيعنمشهور،ثقةوهوبشران،بابنالمشهورالأموي
بنعثمان

بنأحمد

وهرالسماكبابنالمعروفالدقاىعبدالله
بنمحمدالحسنأبيعنمشهرر،ثقة

وهوالعبديالمباركبنالبراءابنأوالبراءأحمد
قال:المدينيبنعليعنثقة

عمروبنعبداللهمنسمعمجهولالخيرانيجابربن@اوهب
ومأجوجيأجوجفيقصة

يروولمذي@،غيريرولميقوت،صنيضيعأنإثمأبالمرءوكفى
أبيغيرعنه

وقال-البراء،ابنإلىالإسنادالمزيحذفوقدبه،بأسلاإسنادوهردا،إسحاق
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إسحاقبنرافعالنسائيوثقهومص
(1)

بروسعدالأقمربنوزهير

سمرة
(3)

ون.خروا،

1ا31)الكمالتهذيبفيكماالنسائي- إليهمااشاراللذانوالحديثان@ا،@امجهرل:(20

كفىقوله:وهومرفوعأحدهماعنه،إسحاقأبيروايةمنمشهورانالمدينيابن

أنإثمأبالمرء
منالحديثأخرجمنإخراجهعلىاقتصرالذيوهويقوت،منيضيع

صالشمسوطلوعومأجوجيأجوجعنالحديثوهوموقوفوالثانيالسنن،أصحاب

الحديثروواممنواحدكيرذلكبينواحد،حديثالحقيقةفيوالحديثانمغربها،

عنه.إسحاقأبيعن

المنفرداتفيمسلمذكرمالك،قالماعلىالشفاءآلمولىإسحاقبنرافع(1)

عنه،بالروايةتفردعبداللهبنإسحاقأن(187)صوالوحدان

ومع
النسائيوثقهذلك

كماوحده
علىتوثيقهفياعتمدالنسائيأنعنديلكن)9102(،الكمالتهذيبفي

لهمالكإخراج
9)1/391،الموطأفي 6 5 أن(2611)مقدمتهفيمسلمروىوقد(2/

مالكسألعمربنبشر
عن@اوسألتهبثر:قالثمفأجابهالرواةبعضعنأن@بن

لرأيتهثقةكانلوقال:لا،قلت:كتبي؟فيرأيتههلفقال:اسمه،نسيتآخررجل
لاأنهوالأصلالرجال،فيبالاحتياطمعروفمالكألأنكتبي،،في

لمنإلايخرج
حذفهيزيدبنثررذكرفيهحديثاروىلحاولذلكيرضاه،

كماالإسنادمن
معلومهو

تلميذعبداللهبنإسحاقشيخهمنعلممالكعنديكونفقدقدريا،كانثوران،

الامرالشفاء؟لآلمولىأنهروايتهفييذكرومالكسيمالارافع،بثقةيقضيرافع
اسمه.مجردعلىزائداشيئأعنهيعلمأنهيقتضيالذي

ترجموقدمشهور،غيرالرجلهذا(2)
9(،951199)دمشقتاريخفيعساكرابنله

برعبداللهأيضالهويقالالزبيديكئيرأبايكنىأنهترجمته@نويتضح
مالك،

ومعالحارث،بنعبداللهغيرلهراوعلىأقفولمجدأ،قليلةوأحاديثه
وثقهذلك

كماالنسائي
مستندماأدريولا)43022(،الكمالتهذيبفي

هذافيالنساثي

سننهفيكماشعبةبروايةاستأنسيمونأنإلاالتوثيق،

بعض(48616)الكبرىفي
فيبالتحرىمعروفشعبةفإنعنه،الحارثبنعبداللهعنمرةبنعمروعنأحاديثه
أعلم.تعالىواللهالرواة،

سعد(3)
الحافظقالسمرة،بن

المنفعةتعجيلفي
التمييزفيالنسائي@اقال:(148)ص

سعد
علىولاميمون،بنإبراهيمغيرعنهراوعلىأقفولم@ا،ثقةسمرةبن
1)1/591،أحمدرواهحديثأإلاحديث صيمرنبنإبراهيمعنطرقم@وغيره(96
المنفعةتحجيلفيكماثقةوهو

سعدعن(21)ص
عنأبيهعنجندببنسمرةبن

@اقال:عبيدةأبي
مااخر

الحجاز.،أهليهودأخرجوا@المجت:النبيبهتكلم
الحديث.
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ع@مسعودبرالاسودعنحوشببنالعوامروىوقد
حنظلة

بر

الأسوديحرفولاحديثاالحاصبرعمروبنعبداللهعنخوبلد
(1)

وحنظلة
(2)

معي@.ابنفوثقهماالروايةتلكفيإلا

(1)

(2)

معينابنوثقهمسعردبنالأسرد
رأويالهأجدولم)56(،صالدارميروايةفيكما

الميزانفيالذهبيوقالالمعلمي،ذكرماغيرروايةولاحوشب،بنالعرامغير

بنالعواموعنههر،نيدرى@لاحنظلة،عنمسعود،بنأسود@ا:(256/1)

(298/1)التهذيىتهذيبفيالحافظفتعقبه@ا،تاريخهفيحبانابرذكرهحرشب،

وهرهو،منيدرىلاالميزان:فيالذهبيبخط@اوقرأ@قال:حيثشديدةبعبارة

وحسبكووثقه،معينابنعرفهفقدسماعه،يسوىلاكلام

معين،ابنكلامغافلأصكانالذهبيأظنلامقيده:قال
ورعلىيحكموجدتهفقد

اة

بعصأومعينابنترثيقيذكرثممجهرلونأويعرفونلابأنهم
صنعوقدفيهم،الأئمة

عنأسود":(9-11)الفعفاءفيالمغنيفيقالفقدنفسه،مسعودبرالأسردفيذلك

معينابنوثقههر،يدرى@نلاحنظلة
معينابنترثيقاعتبربينما@ا،

معجمفيله

فانجيد،إسناده@@قال:ثممسعردبنالأسودحديثذكرفإنه(96)صالمحدثين

معينابنوثقههذاسوداي@
فإنهالرجل،لهذامعيرابنترثبقفيالمستندماأدريمماولا@ا،

حرب.بنالعرامغيرراولهيعرفولاواحد،حديثغيريرولم

عن@اوسألتهقال:حيث(88)صروايتهفيالدارميتوثيقهذكر
حنظلة

فقالخريلدبن

هرهليدرىلامعينابنوثقهالذيحنظلةأنإلا@اثقة
أمالمعلميذكرهالذيهذا

يسمىراومخهماواحدكليرويحديثينهناكلأنغيره،
حنظله

العنري،خويلدبن

عنمسعودبنالأسوديرويهأخدهما
حنظلة

وهوعمرو،بنعبداللهعنخويلدبن
هذا

طرالهذيلأبيبنعبداللهعنسنانأبويرويهوالآخمالمعلمي،ذكرهالذي
حنظلة

بن

حنظلةيكونفقدمسعود،ابنعنخويلد
راويينيكونوقدواحداراولأخويلدبن

هذا.حنظلةتسميةفيخلافالحديثكلافيوقعوقدوالطبقة،الاسمفياشتبها

حرشببنالعوامعنهارونبنويزيدالحجاجبنشعبةفيرويهالأولالحديثأما

صشعبة،وأبهمههارونبنيزيدسماهمسعودبنالأسردعن
شعة.قالحنظلة

حنظلة
حنظلةيزيد:وقالسريدبن

جاءهإذمعاويةعندأنا@ابينماقال:خويلدبن

أحمديزيدطريق@نالحديثهذاأخرجعمار،،،رأسفييختصمانرجلان

،2/461(2 شجةطريق@نوأخرجهوغيرهما،)5/651(،الكبرىفيوالنسائي(06

وغيره.(157/5)الكبرىفيالنسائي

باسمالحدبثلهذاالراويترجمة(3839ا3)الكبيرالتاريخفيالبخاريوذكر

حنظلة
شصة،قوليرجحالترجمةبهذهوكأنهوشعبة،يزيدروايتيوذكرسويد،بن

فيلاهذالحنظلةحاتمأبيابنيترجملمبينما
فيولاسويدبنحنظلة

حظلة
بن-
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@سعود.بناياسردأعنيعنهالراويترجمةفيعرضأذكرهوإنماخويلد،=

وشحبةالراسطيعبداللهبنوخالدمسعروهمجماعة،فيرويهالثانيالحديثوأما

الأولانقالالهذيلأبيبنعبداللهعنمرةبنضرارسنانأبيعنكلهموالثوري،

عن
حنظلة

بنسريدشعبة:وقالخويلد،بن
حنظلةبنعبداللهالثور@:وقالحنظلة،

"تال:
اللهمقال:ثمفاستقبلها،السرقسدةالسدة،أتىحتىمسعودابنمعخرجت

أسألكإني
خالدعنالحديثهذاأخرج@ا،أهلها..وخيرخيرها،من

عبداللهبن

.(43312)سننهفيمنصوربنسعيد

حنظلةباسمالحديثلهذاالراويترجمة(42)طمالكبيرالتاريخفيالبخاريوذكر
بن

@سعرروايةترجيحإلىجنحوكأنهتسميته،فيالأربعةاختلافوذكرخويلد

ترجمبينماعبدالله،بنوخالد
الجرحكتابمنموضحينفىحاتمأبيابنله

2)3042،والتعديل 3 4 حنظلة"أحدهما:فيقال4(،/
بنعبداللهويقالخريلدبن

يقولأبيسمعتالهذيلأبيبنعبداللهعنهروىمسعودوابنعمر،عنروىحنظلة
ترجيح(44311)الحديثعللفيوذكرله،معينابنتوثيقترجمتهفيوذكر@ا،ذلك
تهذيبفيالمزيذكربينماحنظلة،بنعبداللهالراويبتسميةالثوريلروايةزرعةأبي

يترجمولمعمرو،بنعبداللهعنالراويالأولفيمعينابنتوثيق(436/7)الكمال
"الاخر:الموضعفيحاتمأبيابنوقالتمييزأ،للثانيالمزي

حنظلة،بنسويد

حنظلةويقالحنظلة،بنعبداللهويقال
سنانابوعنهروىأصح،وهوسريد،بن

."ذلكيقولأبيسمعت

أحديقللمإذغريبصححهالذيوهذا
حنظلةاسمه:فيالمختلفينالأربعةمن

بن

ابنعنالراويفيلاعمروبنعبداللهعنالراويفيشعبةذلكقالإنماسويد،
عنهروىلمنيترجملمفإنهالأمرعليهالتب@ىحاتمأبيابنأنوعنديمسعود،

الاخر.ترجمةعليهسقطتأوواحدأظنهمافلعلهأصلأمسعودبرالأسود
أنظنيلكنثقة،معينابنفيهقالالراويينمنمنيعلملاأنهيتبينتقدمومما

حنظلةهواسمهفيالراجحوأنواحد،الراويين
ابنعنيرويإذافهوخويلد،بن

أنهوظنيالعاص،بنعمروبنعبداللهوعنمسعود
لروايةالأصفيكوفي

عنه،الهذيلأبيبنعبدالله

بينالمعاركأثناءالعاصبنعمروبنعبداللهمنوسمع

بقربموضعداوهو:(4143)البلدانمعجمفيياقوتقالبصمين،ومعاويةعلي
ماثةبصفينالمقاممدةوكانتالغربي.،الجانبصنالفراثشاطئعلىالرقة

يرم
لأ.وقعةتسعبنالوقائعوكانتأيام،وعشرة

أواثنانبأنهماقلناسواءمعروف،غيررجلامعينابنوثقفقدحالكلوعلى
أعلم.تعالىواللهواحد،
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قتادةعنهماموروى
ع@

قدامة
حديثاجندببنسمرةعنوبرةبن

معيناب@فوثقهالروايةهذهفيإلاقدامةيعرفولا

(1)

طع
الحديثأن

أخرعللولهغريب
(2)

@ا.

(1)

(2)

قدامةليحى:قلت":(191)صمعينابنعنروايتهفيالدارميقال
حاله؟ماوبرةبن

"،يعرفلا":(256/1)عبداللهروايةالرجالومعرفةالعللكماأحمدوقالثقة!،فقال:

يرولممنتسميةفيالنسائيوذكر
يرولمأنه(122)واحدصإلاعنه

قتادة،غيرعنه

جرحولابعدالةقدامةأعرفولست)3771(:إصحيحهفيخزيمةابنوقال
".

طرقمنوغيرهم(89/3)والنسائي(5301)داودحوأبو(41)5/8،أحمدأخرجه

عنيحيىبنهمامعن
قدامةعنقتادة

يالنبيعنجندببنسمرةعنوبرةبن

ورواهدينار،،فنصفيجدلمنف@بدينارفليتصدقعدرفيرنيجمعةترك)منقال:

عن
وهم:بيان،إلىروايتهموتحتاجهمام،غيرجماعةقتادة

)2/571(،التهذيبتهذيبانظرثقة،وهوالأحول،الباهليحجاجبنحجاجا

الكبيرالتاريخفيالبخاريروابتهذكرومتنأ،إسناداروايتهعلىهمامأتابعومد

بنالصلتعن(976/4)
الأحول.حجاجعن@سلمبنهارونعنمحمد

اللين،بعضوفيهبهبأسولاسم@كين*أبيبنأومسكينبنأيوبالعلاءأبو2

بنسمرةذكركيرصنمرسلا،الحديثروىوتد)1/853(،التهذيبتهذيبانظر

عنهطرقمنوغير@(1053)داودحأبوروايتهأخرججندب،
عن

عنقتادة
قدامة

بن

"ةمج@اللهرسرلقالقال:وبرة
أوبدرهمفليتصدقعلوفيرمن@لجمعةفاتهمن

نصف
صاعأ.نصفأوحنطةصاعأودرهم

"بلفظ:لكنهمامكروايةرواهبشير،بنسحيد-3
عنرفيرمن@لجمعةتركمن

نصفأوبدرهمفليتصدق
الكرىفيالبيهفيروابتهأخرجمدا،أوصاعأودرهم

العلاءأبيلروايةإخراجهبعدفقال(277/1)سننهفيداودأبرروايتهوذكر2(،483)

عنبشيربنسعيدرواهالمرسلة:،
عنوقالمدنصفأومداقال:أنهإلاهكذاقتادة

يعنيسمرقا
.(416/1)المستدركفيمرسلاطريقه@نالحاكمورواهمتصلأ،

خالد4
روىوقد7(،9)لمالتهذيبتهذيبانظربه،بأسلاالحداني،قيسبن

عنمتصلأ@لحديث
منبدلاالحسنعنقتادة

أخرجهمام،بلفظوبرة،بنقدامة

وغيره.(517/1)الكبرىفيالنساثيحديثه

همام:روايةأخرجبعدماداودأبوقال
الإسنادفيوخالفهتي@بنخالدرواهوهكذا"

الكبرىفيقيسبنخالدحديثأخرجأنبعدالبيهقيوقالالمتنإ،فيووافقه

خلافهعلىمضى@نلاتفاقإسناده،فيواهماإلاأظنهولاقال،كذا)3842(:إ

همامإ.روايةبصحةيشهدفإنهالمتنفأمافبه،

يلي:ماذكرهاالمتقدمالرواياتمنيتبينقلت:
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بنوسعيدوحجاجهماموهم.الحديث،وصلعلىاتفقواقتادةعنرواةأربعةأنأ(

والصوابفأرسله،العلاءأبووخالفهمقيس،بنوخالدداودابرذكرماعلىبشير

أكثر.لأنهمالواصلين،مع

قدامةهوشيخهاسمأنعلىاتفقواقتادةعنرواةأربعةأنب(
هماموهموبرة،بن

خالدوخالفهمبشير،بنوسعيدالعلاءوأبووحجاج
البصري،الحسنفجعلهقيسبن

بالصواب.أولىالجماعةورواية

ئلاثةأنج(
اختلفبينماواحد؟لفظعلىاتففواقدقيسبنوخالدوحجاجهماموهم

أيضأ.بالصوابأولىالجماعةوروايةبشير،بنوسعيدالعلاءأبووهماالآخرانلفظ

تتادةعنحجاجبنوحجاجهمامروايةأنيتبينوبذلك
ولذلكالروايات،أرجحهي

آحفظعندي@اهمام:(277/1)داودأبيسننفيكماأحمدقال
أبايعنيأبوبص

خالدروايةثموحجا@همامروايتيالبخاريمماوذكرالعلاء@ا،
التاريخفيقيسبن

@ا.أصح@اوالأولقال:ثم(17714)الكبير

إسنادهفيفإنتابعهومنهمامحديثهوالحديثهذاروايات@نالصوابكانفإذا
قدامة

لاوبرةبنوقدامةوبرة،بن
يروي

الأحاديثمنيروييكادولاقتادة،غيرعنه
فمثلهعنه،يثبتلاآخروحديثهذا،إلا

أحمد:قالولذلكالمجهول،حكمفي

كمامعينابنوثقهبينمايعرف،لا
تقدم.

النقدأهلاختلفوقد
الحدبث:هذاحكمفي

داسألت:(256/1)عبداللهبروايةالرجالومعرفةالعللففيقدامة،بجهالةأحمدفأعله

قلت:أبي
نصفأودينارعليهالجمعةتركصالنبي-س@عنسمرةحديثيصح

قدامةفقال:به؟،يتصدقدينار
@ا.يعرفلايرويهوبرةبن

قدامةسماعصحةبعدمالبخاريوأعله
:(176/4)الكبيرالتاريخفيفقالسمرةمن

قدامةحديثيصح)ولا
@ا،الجمعةفي

(5116)الكاملفيعديابنذلكسب@وبين

عدي:لابنواللفظقال:أنهالبخاريعنفذكرا(484/3)الضعفاءفيوالعقيلي
@اقدامة

يصحلمسمرةعنوبرةبن
سما@

قال:أباهأن(19آ/1)حاتمأبيلابنالعللففيالرازي،حاتمأبومم@ماهبينما

.(41511)المستدركفيالحاكموصححهالإسناد@ا،صالح@احديث

إن@اقال:ثم(1773)صحيحهفيأخرجهحيثتصحيحهفيفترددخزيمةابنواما

قتادةسماععلىأقفلافإنيابخر،صح
فدامةعن

قدامةأعرفولستوبرة،بن

جرحولابعدالة
أحمدكطريقالطرقبعضفيقتادةبتصريحزائلةالأولىوالعلة@ا،

.(2817)الصحيحفيحبانوابن)5/8(،

لاالحديثأنوظني
أعلم.تعالىواللهقدامة،لجهالةيصح
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أولىالحفاظالأئمةتفردات

وسبرومعايشةخبرةصوثقالذيالثقةتفردفيالأصلأنبما

وشعبةالثوريأمثالالحفاظالائمةتفردقبولفإنالقبول،هوللأحاديث

حنبلب@وأحمدوالمدينيمعي@وابنمهديوابنوالقطانعيينةوابرومالك

يخرجلاوأمثالهموالترمذيداودوأبيزرعةوأبيوالبخاري
ببينةإلاعنه

يلي:لماوذلكواضحة،

الواحدغلطيندربحيثوتثبت،إتقانأهلالحفاظالأئمةأنأ(

ذلكاستقصاءبصددهناولستذلك،علىالكثيرةالوقائعدلتوقدمنهم،

ذلك.بعضإلىإشارةاشيروإنماعنهم،

حمادصصسفيانحدث@المااهأ:98)مهديبنعبدالرحملنقال

تمسحهفلاجسدكحككتإذاقال:سلمانع@التيميعطيةبنعمرو

صحراشبنربعيصيرويحمادهذاله:قلتبطهور،ليسفإنهببزاق

سلمان
(1)

فيالبخاريإسنادبغيرذكرهالكنالقصة،هذهغيرفيهذهالثوريروايةعلىأقفلم(1)

عنالثوريعن(13911)المحلىيرحزمابنوأسندها)6/853(،الكبيرالتاريخ

جمبه@اللهرسولصاحبالفارسيهوسلمانعنحراشبنربعيعنسليمانابيبنحماد

حتىتصلفلابطاهرلي@البصاقنف@متوضئرأنتجلدكملىبصقتإذاد@قال:

ابنأعنيسفيانتلاميذأخصعنالمشهورلأنغلط،الروايةهذهأنوأحسب"،تغسله

ربعي،عنلاعطيةبنعمروعنالأثريرويسفيانأنمهدي
طريقفيالرواةأحدفكأن

منذلكأصلححزمابن
ربعي.عنالحديثيروونالناسأكثررأىلمانفسه،عند
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حمادحدثناقلت:ذا؟يقولصقال:
بر

امضه،قال:سلمة

قال:الدستوائيهشامحدثناقلت:امضه،قالشعبةحدثناقلت:

قلت:هشام؟
يحدثهحمادأسمعتأمضه،قال:ثمهنيهة،فأطرقنعم،

سلمان.صعطيةب@عمروعن

نظرتحتىسفيان،علىالخطأأحملزمانافمكثتعبدالرحمل@:قال

حمادعنهوفإذاشعبةعنغندركتابفي
عنحراشبنربعيعن

عنالتيميعطيةب@عمروصمرة:حمادقال@وقدشعبة:قالسلمان،

لماخالفهمنيباللمالشيءحفظإذاسفيانأنفعلمتسلمان،
(4)

حدثناقالأبيهما:)،92أحمدبنعبداللهوقال
بنيحيى

عاعميةخرجتامرأةعنالشعبيسألتقال:طارقعنسفيانسعيدص

نفقة،لهاتكنلمسنةعشرينمكثتلوقال:لزوجها
قالأبيحدثني

حدثنا
نحوه.الشعبيعنالجهنيموسىصسفيانصوكيع

(2)

(3)

حمادروايةعلىأقفلم
بغيرالخارىذكرهالكنالقصة،هذهغيرفيسلمةبن

.(35816)الكبيرالتاريخفيإسناد

البخاريوذكرهعنه،إبراهيمبنمسلمطريقمن(14/1)الكبرىفيالبيهقيأخرجه
للأ/853(.الكبيرالتاريخفيإسنادبغير

بغيرالبخارىوذكرهعنه،عليةابنعن(129/1)المصنففيشيبةأبيابنأخرجه
.(358/6)الكبيرالتاريخفيإسناد

حبانوابن4(،6)1144،والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنأخرجهصحيح،إسناده

من(394)صالفاصلالمحدثفيوالرامهرمزي0(،1/5)المجروحينكتابفي

احمدعنطرق
طريقمن(168/9)بغدادتاريخفيالخطيبوأخرجهسنان،بن

سريجبنالحارث
به.مهديبنعبدالرحملنعنكلاهما

أنحزمابنروايةبينتوقدنجس*سلمانعندالبصاقأنعلىيدلظاهرهوالأثم

البخارييذكرولميصلي*أنقبليغسلهأنعليهكانجلدهعلىبصقإفاالمتوضئ
سلمان@اعنقال:دانماالأثرلفظ

دالاقال:ثمالوضوءلمافيقرلهعنهاللهرضي
يصح

بقيإذاأنهأيبمطهر،لي@أنهسلمانقصديكونأنبحتمللكنالوضوء@ا،في الرواةأنيعنيوهذاالماء،دونبالبصاقبلهيكفيفلاالوضوءماءيلحقهلممكان
بالمعنى.الروايةفيتصرفوا
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لوفقال:الجهني،موسىعنيروونهالناسإنليحى:قيلأبي:قال

طارق؟علىأقعكيفأناإلي،أحبكانموسىعنكان

بعضحديثهفيطارقطارق،صيحيىإلىأعجبصوسىوكان

سفيانعنالأشجعيصنسمعهحدثناهخيثمةأبافإنلأبي:قلتالضعف،

وأصابيحيىأصابقال:الشعبي،عنالجهنيوموسىطارقص

وكيع
@ا

(1)

بحيثوالجمعالطلبعلىيتنافسونكانواالحفاظالأئمةأنب(

أنالحرصعلىبعضهمذلكيحمل
يسمع

يحملقدبلغيره،يسمعلمما

بعضهميسأللاوقدحديث،أوبشيخغيرهإفادةعدمعلىبعضهمذلك

الحدبث،أصحاببقيهعنبهماختلىإذاإلاحديثهمنوادرصالشيوخ

بذلك.التفردلهليحصل

بالعلم،ضنافيهلأنفعلهيكرهونالمحدثونكانوإنالسببوهذا

علىالتنافسصويراهيفعله،منهمكثيراأنإلاإشاعته،فيويرغبون

الاختصاصإرادةمجردفيهنماد@الحقيقة،فيللعلمكتماناليسلأنهالخير،

المحدثيحدثفلابه،
شيخهعلىغيرهقدرةعدمبعدإلابالحديثمنهم

كثيرة.ذلكفيوأخبارهمالحديث،ذلكمنهأصابالذي

تلقىأنألذ@شيء@اوأيقال:اهأ60)شعبةعنبسندهالبغوينقل

وتستخرجتستثيره،وأنتالناس،لقيقدشيخا
بهخلوتقدالعلم،منه

@ا
(2)

بنحجاجوقال
إنسانأأفيداننفسيطابت@اما:(3)هأ206)محمد

ايأثرهذاعلىأقفولم)1/573(،عبداللهبروايةالرجالومعرفةالعللحنبل،ابن(1)

القصة.هذهغيرفي

فيالبغويأخرجه(2)
سمعتقال:عبدانعنحدثتقال:(22)الجعدصابنمسند

وهرفذكره،يثعبةقالبقرل:أجمط
سند

الغري.شيخإبهاملولاصحيح

":(1135)رقمالتقريبفيحجرابنقال(3)

بنحجاج
أبرالاعورالمصيصيمحمد

عمرهآخرفياختلطلكنهثبتثقةالمصيصةثمبغدادنزلالأصلترمذيمحمد
لما

منموتهقبلبغدادتدم
عومائتينستسنةبب@غدادماتالتاسعة
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معيسمعولاقط،حديثا
فأعطيتهقطأحد

(1)
@ا

(2)

@ا:(@233)محشابداوقال

شيخعلىأقعأنأشتهي
بيتعندهثقة

عهأكتبكتبا،ملئ
وحدي

"
(3)

البغويالمرزبانب@عبدالعزيزب@عليالحس@أبووقال
@ادخلت:(4)هأ286)ت

فيأخيفبعثنيعبادةب@روحمجلسأخيمع
قطربلإلىحاجة

()
منهأسمعولمفاتنيحئىشيئامنهأسمعأنحسدا

شيئا@ا
(6)

(2

(3)

(4)

(5)

(6)

أحدأفيلاأنهأي
سمعممن

منه.سماعهليصلحكتابهفيينظرأنمعه

صحيحبسند)21931(،السامعوآدابالراويلأخلاقالجامعفيالخطيب،أخرحه
أحمدعبداللهأبيشيخهعنوجادةفيه

محمدبن
بابنالمعروفخالدبنعبداللهبن

@اكان:(4915)بغدادتاريخفيالخطيبقالالكاتب،
أبيعنكثيرما(السمغصحيح

محمدبكر
بنالحسينبنعليعنفيه،مختلفوهرالمخرميسهيلبنحميدبن

كماقبلهاماالمكسورالمرحدةبالباءحبانماكولاابنضبطالب@غداديعماربنحبان

كمالقةوهو1(،3)2/؟الكمالإكمالفي
وجدتقال:(395/11)بغدادتاريخفي

عليوأبوفذكره،معيربنيحيىيعنيزكرياأبرتاليدهبخطبيكتاب(في
ترجمعماربنحبانبنالحسين

داصاحبفقال:(36/8)بغدادتاريخفيالخطيبله
غزيركتابيحيىعنولهالعلم؟فيوالتقدمالفضلأهل@نكانمعينبنيحيى

وجادقدا.أبيهعنالكتابذلكالحسينبنعليابنهعنهروىالفائدة،

صحيحإسناده
يعقربأبيالحافظشيخهطربقص(12411)عديابنأخرجه6

ثقة،وهوالمنجنيقييول@بنإبراهيمبنإسحاق
محمدبكرأبيالحافظعن

بن

الثقات،لحفاظوهوسنغزالاختبابنالمعروفداودبنعلي
به.معينابنعن

الحفاظعهوحدثالكبير،المسندصنفثقة،حافظإماموهر
اخيهوابنكالطبراني

محمدبنعبداللهالقاسمأبي
النسائيعابهوغيرهم؟ودعلجالبغويعبدالعزيزبن

نفطةلابنوالمسانيدالسننرواةلمعرفةالتقييدانظرالحديث،الأخذ@ىبسبب

4(،08)ص
3-348/13)للذهبيالنبلاءأعلاموسير وغيرهما.(49

فتحثمالسكونثمبالضم@اقطربل:(37114)البلدانمعجمفيالحمريياقوتقال
فمشددةالباءوأماوطائهأولهبفتحرويوقدولاممضمومةمشددةموحدةوباءالراء

وهيالروايتينفيمضمومة
إليهاينسبوعكبرابغدادبينقريةاسمأعجميةكلمة

@ا.للخمارينوحانةللبطالينمتنزهازاكوماالخمر

1السامعوادابالراويلأخلاقالجامعفيالخطيب،أخرجه 4 1 12،)1
طريق=صن
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حديثأ،سيارصأفدنيلشعبة@اقلتاهأ:83)بشيرب@هشيموقالط

قال:وائلأبيعنسيارفأفادني:
فلمارأسهفحلقحذيفةحج

رجع
قال:

لوهشيم:قالرأسهحلقنايؤدلمفصالجزيةأدواالمداشأهليا

منشراأصاب
يفيدني؟،كانذا

(2)

و)نماعنه،سيارأليسألشيئابفدهلمشعبةأنهوهشيمقولومعنى

بعضفيهثيميشاركهألالأجلوهذافية،غناءلاسيارعندبخبرأخبره

سيار-منشعبةأخذهقدمماعندهما

سلمةعنمرةشعبةوحدث
قالقالالشيبانيعمروأبيعنكهيلبن

السائبة@اعبدالله:
(3)

يضع
يسمع@المشعبة:قالثمشاء@احيثماله

هذا

(1)

(2)

(3)

(4)

بنسليمانالحافظالإمامعنالأصبهانينعيمأبيالحافظالإمامسيخه
الطبرانيأحمد

فذكره.البغريعبدالعزيزبنعليالحسنأبيالإمامعن

عنحجاحعن(66)صالأموالكتابفيسلامبنالقاسمعبيدأبوأخرجهالاثرهذا

وقال.بالمدالن،رأسهحذيفة@احلققال،وانلآبيعنالحكمأبيسيارعنشعبة

بذلكيفزغعبيد؟أبرشكالجزية،تالأوالخراج،أؤدلملأنيرأسيأحلقإنما

الحلقوكانشحبة:قالقال:رأسه،،حلقالخراجيزدلممنإنهويقول:الدهاقين،

صحيح.@)سنادهمثلة،قالأوعظيمأعندهم

(14112)السامعوآدا@الراويلأخلاقالجامعفيالخطيبأخرجهصحيح،إسناده

الأزهريعثمانبنأحمدالفتحأبيبنعبيداللهالقاسمأبيالحجةالإمامشيخهعن

بابنيعرفالضرابحبيشبنعمرانبنعمربنالحسينعبداللهأبيعنالصيرفي

وهوالضرير
حامدالعباسأبيعن(8218)بغدادتاريخفيكماثقة

بن
محمد

بر

وهوالبلخيزهيربنشعيب
وهربون@بنسريجعنمشهرر،ثقة

عنمثهور،ثقة

به.بشيربنهشيم

فيحنبلبنأحمدقال
لعبدهيقولالرجللأهو:(3)ماصعبداللهابنهبروايةمسائله

لاهلمرولاوهيكونلاولاله،فييرجعولالله،يجعلهاكأنهسالبة،أعتقتكقد

لاسيدهلهيقولالذي)العبدة(41/12)حجرلابنالباريفتحوفيدا،للهيجعله

وعلبه،لأحدولاءلاوأنعتقه،بذلكيريدسائبة،أنتأوعليك،لأحدولاء
تد

سانبقا.حرأنتأوسانبةأعتقنكله:يقول

)21484(،والدارمي)61382(،المصنففيشببةأبيابنأخرجهصحيح،إسناده

(302110)الكبرىالسننفيوالبيهقي)4/304(،الاثارمعانيشرحفيوالطحاوي

به.شعبةعنطرقمن



8
ر@لمشهوبالحديث@لغربب@لحديث@ملال

ص
غيريأحدسلمة

هذاسفيانيسمع@الم@رة:شعبةوقال@ا
منيعني

سلمة
دلهوالحمدكهيل،بنسلمة@احدثناأخرى:مرةوقالكهيل،بن

@اسفيانيسمعهلمالذي
(3)

@اقدالبغدادي:الخطيبقال
سلمةمنسفيانسمع

وأسندكهيلبن
السائبةحديثمنهسفيانيسمعلمأنعلىشعبةاللهحمدوانماعنه،
@اخاصة

(4)

@@اهأ:76)اليشكريعبداللهبنالوضاحعوانةأبووقال
بشعبةمررت

فقلت:ضفيرتان،لهرجلومعه
فلماشاعر،قال:بسطام؟أباياهذاصن

حدثنايقول:سمعتهبعدكان
فقلت:مرة،ب@عمرو

هوقال:هذا؟أينمن

بهمررتالذيالرجل
دا

()

أنا@اخرجتشعبة:وقال
وأنارآنيالكوفةقدمنافلمامكةإلىوهشيم

قاعد
فلماالسبيع،شاعرقلت:قال:هذا؟منلي:فقالإسحاق،أبيمع

الذيفقلت:رأيته؟وأيرلي:فقالإسحاق،أبوناله:أقولجعلتخرجنا
إسحاق.أبوهوالسبيع،شاعرلكقلت

قاعدوهوبهمررتمكةقدمنافلماقال:
أبايافقلت:الزهري،مع

(2)

(3)

(4)

03)الكبرىالسننفيوالبيهقي)2/484(،الدارميأخرجه 0 2 شعبةعنطرقمن(11

أحمدأخرجه
شعبة،عنقطنأبيعن(26/2)عبداللهبروايةالرجالومعرفةالعللفي

مثلهإ.شعبةحدثناقالوكيعداوحدثناهأحمد:قال

عباسطريقمن(141/2)السامعوادابالراويلأخلاقالجامعفيالخطيبأخرج@
بنوعمرب،شعبةعنهارونبنعمرعنالطالقانيإسحاقبنإبراهيمعنالدوري
الأئمةوبعضفيه،متكلمالبلخيهارون

مالهايشهدهناوروايتهفيه،القرليحسن

4)7االتهذيبتهذيبفيترجمت@وانظرقبلها، 41-4 44).

.(14112)للخطيبالسامعوادابالراويلأخلاقالجامع

الجامعفيوالخطيب)775875(،صالفاصلالمحدثفيالرامهرمزيأخرجه محمدبنجعفرعنطريقينمن(14212)السامعوادابالراويلأخلاق
بنعيسىبن

محمدعنالأذنينرح
إسنادوهوعوانه،أبيعنالطباعبنعيسىبن

صحيح.
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منمعاوية
نايقول:جعلقفلنافلماأمية،لبنيشرطيفقال:الرجل،هذا

معي،رأيتهالذيقال:الزهري؟رأيتمكانأيقلت:قال:الزهري،
قلت

فخرقته،إلي،فأخرجالكتاب،أرنيقلت:أمية،لبنيشرطيلك:
(1)

إنثمالشبيبة،حالفيالاثنينمنكانتهفوة@اوهذهالذهبي:قال

صيحفظكانهشيما
كذايرويها@افكانأحاديث،أربعةالصحيفةتلك

قال.

بنالليثوقال
صرتفلمالهيعةوابرأنا@احججت:(@175)سعد

لهيعة،ابنبيفمرفحدثني،علاف،دكانفيفأقعدتهنافعأرأيتبمكة

منفقال:
قدمنافلمالنا،مولىفقلت:معك؟رأيتهالذيهذا

قلت:مصر،

ترألمفقلت:الله،سبحانيافقال:لهيعة،ابنإليفوثبنافع،حدثني

نافع،ذاكفقلت:نعم،لي:فقالبمكة؟العلافدكانفيمعيالأسود

قدفوجدهقابللحج
توفي.

عدهزالفمافاخذه،لهيعةابرفراهالإسكندرية،يريدالأعرجوقدم

إلىفخرجالإسكندرية،إلىوأحدرهسفينة،لهاكترىحتىيحدثه

فقل@:هريرة،أبيع@الأعرجحدثنيفقال:يحدث،فقعدالإسكندرية،

إلىالليثخرجبالإسكندرية،فهوأردتهإنقال:رأيته؟متىالأعرج!،

عنالأزهريشيخهطريقمن(14212)الراويأخلاقجامعفيالخطيبخرجه((1)

أحمد
بنعليالحسنأبيعنشاذان،بنبكربأبيالمعروفالبزازإبراهيمبن

الصوافترجمتهفيبغدادتاريخفي)وقعالضريرالسواقمهرانبنيحيىبنمحمد

داودأبيعنالدقاقمكرمبنجعفرعنمصدر(ماغيرعليهدلتصحيفوهو

منعلىأقفلمفإنيالدقاقمكرمابنسرىثقاتورجالهبه،شعبةعنالطيالسي

ابنقال(491/2)والتعديلالجرحمنبترجمتهبايحاتمالدكتوركاتبنيثمترجمه،

أن@بنوقريشالسمانأزهرعنروىالبغداديالدوريمكرمبن@اجعفرحاتم:أبي

وهومهالسماعيقضفلمحديثهبعضكتباالحنفيبكروأبيالطيالسيداودوأبي

1ا7)بغدادتاريخفيترجمةوله@ا،صدوق حاءلماعليهأقفلموإنما8(،7
في

ترجمته.فيذلكاحدولابالدقاق،وصفهمنالإسناد

(2)
.(29218)النبلاءأعلامسير
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لماعليهصلىأنهفذكرمات،قدفوجدهالإسكندرية،
(1)

وفاقا@اجزاءبهذه@اهذهالذهبي:قال
(2)

مسندهفيالحميديبكرابووروى
ا@()ماعيينةابنشيخهص

السائببنخلادعنبكرأبيبنعبدالملكبكرصأبيبرعبداللهحديث

بالإهلالالصوترفعفيمرفوعاأبيهعن
(3)

جريجابروكانسفيان:@اقالقال:ثم
فلماحديثا،كتمنياهأ55)

فلمابه،أخبرهلمبكرأبيبنعبداللهعليناقدم
به،حدثتهالمدينةإلىخرج

تخفيعوديالي:فقال
(4)

لابها،أخبرتناأهلهاذهبفإذاالأحاديث،عنا

ايأكفانيعبيدب@الخضرطريقمن(14312)الراويأخلاقجامعفيالخطيبأخرجه(1)
حمادبنعشىعن

ترجممنأجدلمفإنيالاكفانىإلاثقاتورجالهبه،الليثعن
له.-

.(305111)للذهبيالإسلامتاريخ(2)

6(،5)4155،وأحمد)11433(،الموط!فيمالكأخرجهمشهرر،الحديثهذا(3)

41)داودحوأبو خوالترمذي1(،8
ماجهوابن)51261(،والنسالي)928(،

ح
(2922)

محمدبنبكرأبيبنعبداللهعنطرقصوعيرهم
عنحزمبنعمروبن

خلادعنهشامبنالحارثبنبكرأبيبنعبدالملك
أبيهعنالأنصاريالسائببن

لاقال:ر@اللهرسولأن

يرفعواأنمعيمنأوأصحابيآمرأنفأمرنيجبريلأتاني

@الترمذي:قالأحدهمالما،يريدبالإهلالأوبالتلبيةأصواتهم
أبيهعنخلادديث

صحيححسنحديث
تخفي(عرف)ياالحمبدي@سندمنالمطبوعفيوهيعود()يامعنىلييتبينلم(4)

الراويلأخلاقالجامعوفيالمعجمة،بالذالتخفي(عوذ)ياوالتاريخالمعرفةوفي
عيينةابنولي@تخبؤ(أعور)ياالكبيرالطبرانيوفيالمهملة،بالدالتخبئ(عرد)يا

لهذارؤيتيبدايةفيليخطرقدالمعنىهذاوكانأخيرا،معناهليتبينثمبأعور،
نصفأنناوهوالأثر،

صنيعمنالاستغرابعندبالعردالشخصالعاميةلهجتنافي لنفسه،بهيستأثمماصشيعهفيكادإذاصنعه
الشيخأوالكبيرعندناالعودومعنى

ظنأاستبعدتهثمالمسن،
حادث،استعمالبأنهمني

طويلحديثعلىوقفتحتى
1987109،1218)دمشقتاريخفيعساكرابناخرجه عنطريقمن(104-914
أنوملخصهعبدالله،بنجابرعنبسندهالواسطيالحكمبنعبدالرحملنبنالمعلى
أنخطيبهممنفطلبوالهم،فسمحمفاخرته،فطلبواعلتالنبيإلىجاءواتميمبني

من=طلبواثميتكلم،أنقي@بنثابتوهوخطيبهمن@النبيوطلبيشكلم،



المشهوربالحدبث@لنريب@لحديثاعلال
9

فكتببكر،أبيبرعبداللهإلىوكتبعنك؟!،أرويهأتريدعنك،أرويه

ب@عبداللهإليكتببه:يحدثجريجابروكانبكر،أبيبنعبداللهبهإليه

بكر@اأبي
(1)

علىوأدلكدلنيجريج:ابرليقالأيضا:عيينةب@سفيانوقال

منه،فسمعتالغسانييحيىبنيحيىفقدمالموسم،قدمواإذاالمشايخ

يحيىبنيحيىفذكرتنتذاكر،اجتمعنا،الموسمانقضىفلماأعلمه،ولم

حدثنيفقال:الموسم،حضركانقلت:منه؟سمعتمتىفقال:الغساني،

مثلصنهخنسيحيطبنيحيىخنسصوقال:فلان،وحدثنيفلان

هؤلاء@ا
(3)

برثورصسئلسفيان@اسمعته@:211)الصنعانيعبدالرزاقوقال

(1)

(2)

(3)

فاخبرىالخسرعنحسانفسألهحسانإلىالنبيفأرسلالشعر،ينشدأنشاعرهم

ولىالحديث،العرد@ا.،هداإلىتمعثواأدلكمآن@اقدحسان:فقالالرسول

كدلهوقدحديثه،تركعلىالأئمةوأكثرعبدالرحملن.بنالمعلىإسناده
وأحدأعير

@نوشاهدي)011412(،التهذيبتهذيبانظر
فقدحان،عنذكرماالحديثهذا

لكمانقدحسان:حديث:(3173)الأثرغربفيالنهايةفيالأثيرابنقال

ابنفكأن@ا،بهنفسهفشبهالمدربالمسنالكبيرالجملهوالعود،هذاإلىتبعثراأن

بكرأبيبنعبداللهعنبالروايةالاستئثارعيينةابنمحاولةعنتعجبهيبينجريج

والتاريخالمعرفةفيالفسويطريقهومن(37712)المسندفيالحميديأخرجه

الراويأخلاقجامعفيوالخطيب(142/7)الكبيرالمعجمفيوالطب@راني2(،5)لم

44)الاثارمشكلشرحفيالطحاويالقصةوذكر(43121) 93 طريقغيرمن(1/

صنقريببلفظسفيانعنالحميدي
هذا.

منالغساني،عثمانأبوفيسبنيحيىبنيحيى
بنعمراستعملهالئام،أهلسادات

واللغاتالأسماءتهذيبانظروجلالته،ثقتهعلىمتفقالقضاء،علىعبدالعزيز

4-45412)للنروي 11/2)التهذيبوتهذيب4(،6 6 12 62).

بنمحمدشيخهطريقمن(144/2)الراويلأخلاقالجامعفيالخطيبأخرجه

بنالحسين
عن)21942(،بغدادتاريخفيوثقهوقدالقطان،الفضلبنمحمد

منوهودعلجبنأحمدبندعلج
عنالمشهورين*الثقات

مسلمبنعليبنأحمد

منوهوالأبار،
وهوالحكمبنبشربنعبدالرحملنعنالمشهورينالثقاتالحفاظ

صحيح.إسنادوهذابه،عيينةابنعنمعروفثقة
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فأدخلهثوربيدالثورياخذثمقرنيهواحذرواعنهخذواةفقاليزيد،

قدلرجلذلكبعدالثوريقالبه،خلاثمالباب،عليهوأغلقحانوتا،

معودخولكالرجل:لهفقالبدعة،فإنهعنك،بهذاارمصوفا:عليهرأى

لمابدعةالبابوعليهعليكوإغلاقكالحانوتثور
(2)

يقعإنماوهذاكثيرة،السماعفيبينهموالمنافسةالعلمأهلوأخبار
وأكثرهمالعلمبأهلالناسأعرفلأنهموالطلب،بالحفظالمشهوري@من

بضاعتهمتقلمصغيرهمبخلافالثميوخ،عنهيسألاأنينبغيبمامعرفة
والوهم،الغلطسبيلعلىإلايوجد،يكادلاأمثالهمتفردفإنالعلم،في

ايدرولمبهمالتقواوإذابالشيوخ،الالتقاءعلىيحرصونلاالعادةفيلأنهم

بهيدركونماالعلممنعندهمليسإذمنهم،يأخذوهأنينبغيالذيما

المشايخ.أولئكأحاديثعيون

ببعضالحفاظتفردإمكانيةعلىللتدليلسقتهاإنماالأخباروهذه

عنالأقرانبعف@تفردعلىالدلالةفيظاهرةكانتاندوهيالأحاديث،

منلأنالأولى،باب@نالمطلقالتفردإمكانيةعلىتدلأنهاإلابعض،

جميعهمعنالتفردعلىحرصهكانأقرانهبعضعنال@فردعلىحريصاكان
وأكثرأشد

4)1/47،والتعديلالجرحفيحاتمأبطابنفال(1) 68 12):"

يعني
قدريأ@،كانأنه

فهذانالنصب،إلىويميلقدرياثوروكان":(35)صالرجالعلمفيالمعلميوقال
النطحبقرنيةوالقصدبالقدر،مشهورلأنهأقرب،عنديحاتمأبيابنوقولقرناهإ،

التثنية.لا

محمدأبيشيخهطريقمن(180/1)الضعفاءفيالعقيليأخرجهصحيح،إسناده(2)

أحمدبنعبيدالله
كماالصدقومحلهالهمذاني،الكسائيمنصوربن

بغدادتاريخفي
ثقة،وهوالمروزيالسنجيمعبدبنسليمانداودأبيعن(339115)

عن
من(14412)الراويأخلاقجامعفيالخطيبأحرجهوقدبه،همامبنعبدالرزاق

لاطريق
يصح

أحمدطريقمنرواهحيثمثله،
سفيانلأأخذقال:يون@بنعمربن

عنيروي@إنماالثررييدركلمهذاوأحمدالقصة،وذكرثور.،بيدالثوري
عنه،عبدالرزاق

أحمدوهر
محمدبن

الحنفىسهلأبوالقاسمبنيرن@بنعمربن
.(65/5)بغدادتاريخانظرواحد؟كيركذبهوقداليمامي،
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بعضهمتفردصحةيؤيدوكونهالأئمةكبارمنالتنافسهذاوقوعومع

فيالتفردحصولصعوبةعلىالوقتنفسفييدلأنهإلاالأحاديثببعض
الفوائدبعضكتمانعلىذلكحملهملماسهلاكانلولأنهالعصر،ذلك

ع@
افرأ

ئهم.

عيينةوابنوشعبةكالثوريالحفاظمشاهيرصنالتنافسذلكوقوعومع

و)فادةالشيوخ،علىالدلالةفييرغبونالأئمةاكثرأنإلاجريجوابن

ذلك.ذكرموضعالمكانهذاوليسالأحاديث،

علىالمنافسةفيعقدهبابآخرفيالبغداديالخطيبقالوقد

علىوالدلالةيسمعه،لملصالحديثإفادةنستحبه@اوالذيالطلب:

صاأقلفإنرواياتهم،علىوالتنبيهالشيوخ،
للطالب،النصحذلكفي

معللمطلوب،والحفظ
الذكر@اوجميلالأجر،جزيلمنبهيكتسبما

(1)

بشيخهالراوياختصاصالثانية:المسألة

عنمتفرعةبشيخهالراوياختصاصمسألة
درجةلانالأولى،المسألة

حال،دونحالفيتكونأنامادمطلقة،بصفةتكونأنإماالراوي

معش.بشيخالراوياختصاصذلكفيويدخل

إلىالتنبيهههناأردتوإنمابابه،البحثهذاليسذلكفيوالكلام

الدرجةفييك@لموإنالمتفردلأنالمهمات،منبالتفرديتعلقمابعض

منالعلبا
الأسباب،منلسببمعي@شيخفيتفردهيقبلقدأنهإلاالثقة

إلىاشيرانيغيرالمسالة،بهذهيعتنيباحثاولعلذلك،علىالتنبيهفأردت

فأقول:ذلك،فيالأخباربعض

:(2)بعدها(أو@187)السبيعيإسحاقأبيبنيونسبنعيسىقال

عليكم،سلاثمفيقول:الأعمش،إلىيجيءالثوريسفيانرأيت@اربما

.(145/2)للخطبالراويممالأخلاقالجامع(1)

.(5341)رقمالتهذي@تقريب@نظرالستة،الكتبرجالمنمشهررثقة(2)
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بيده،فيأخذبيدي،خذفيقول:نعم،فيقول:سعيد؟ب@سفيانفيقول:

ويدعنا@افيحدثهفيدخله،
(1)

عممبنمحمد@اسمعت:(@262)شيبةبنيعقوبالحافظوقال

أنبلغنيعمرب@لعثمانقلتيقول@:المدينيبرعليسمعتقال:

واللهأناعثمان:ليفقالحدير؟،بنعمرانكتابمنكأخذعبادةبنروخ

لأبيوقلتعلي:قالحدير،بنعمرانكتابعبادةبنروحمناستعرت

رأيتأنافقال:جريج؟ابنعندعبادةب@روحرأيتالنبيل:عاصم

يومكلعبادةبنلروحصيرجريجابنجريج!!،ابنعندعبادةبنروح

بهيخصهالحديثمنشيئا
@ا

(2)

بنلشعبةشريكاعبدانوالدهأ255)جبلةب@عثمانوكان

قدشعبةوكانالحجاج
@اوليلعدي:ابنوقالعثمان،بأمتزوج

قال:شعبة؟،عنالغرائبالأحاديثهذهلكأينصجبلة:ب@لعثمان

(1)

(2)

(3)

محمدطريقص(306/1)الجامعفيالخطيبأخرجه
عيسىعنالحداني*داودبن

أبوسأللكنكلام،فيهللأئمةأجدولمالحلوانيالحسنشيرخمنوالحدانيبه،

عنه@اسئل:(167/21)الكمالتهذيبفيكمافقالهاشمبنعليعنداودأباعبيد

لأبي@اقلتعبيد:أبوفقال@ا،كذبثموليستشيعبيتأهلفقال:يوشبنعيسى
عنيعنيالحدانيعنالحلوانيعليبنالحسنحدئناقال:كره؟صنداود:

لماوإلاعنده،مقبولالحدانيأنعلىدليلداودأبيمنفهذا@ا،يونسبنعيسى

يون@.بنعيسىإلىالقرلبنسبةجزم

بناحمدنصرابيشيخهطريق@ن)8/504(،بغدادتاريخفيالخطيبذلكذكر

القاسمأبيالإمامخالهكتا@فيسماعهأنإلاأمياكانأنهالخطيبذكرعبدالملك

حمة،بابنالمعروفالخلالعمربنعبدالرحملنالمعدلالحشرأبيعنالأزهري

ثقة،وهو
محمدعن

بن
أحمد

جدهعنمشهور،ثقةوهوشيبة،بنبعقرببن

قدويعقوبشيبة،بنيعقوبإلىصحيحإسنادوهوشيبة،بنيعقوب
ابنسمع

طريقمنللنبيلسزالهفيالمدينيابنقوليذكرهناأنهإلاوغيره،المديني

أنهغيرا،صنأدريولاعمر،بنمحمد
جماعفإنهالراقدي،أنهنفسيفييقع

أصغر@نه.كانولوأحد،كلعنيروي

.(146/6)حاتمأبيلابنوالتعديلالجرحانظر
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بهالايخصنيفكانربيبهكنت
(1)
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أحمدسمعتالأنطاكيصالحبرعبدانوقال
دجعليقول:حنبلبر

خدويهأبيلابنالقطانسعيدبريحيى
(2)

السمينحاتمبرولمحمد
(3)

كل

حديثا@اثلاثينيوم
(4)

المعروفصالحبرسليمانترجمةفيهأ742)المزيوقال

2)قبلبسلمويه 1 محمدرجاءأبو@اقال:()(@5
صاحبحمدويهبر

هأ356)المراوزةتاريخ
(6)

حمد@عليأبوقال
المروزيعليب@

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.(142)صعديلابنالصحيحفيالبخاريعنهمروىصنانظر

سنةتوفيحيثموتهتقادمالحديثأهلمنالكبارالأئمةأحدحسانبنسهلهر

وانظرالمديني،،بنعلي@ابابة:(439/1)الثقاتمعرفةفيالعجليقالهأ572)

وغيره.(197/4)والتعديلالجرح

شديد،بكلاموالفلاسالمدينيوابنمعينابنفيهتكلمداود،وأبيلمسلمشيخ

ماأدريمماولاكالدارقطني،المتأخرونووثقه
سبب

تهديىانظرالاختلاف،هذا

فقدعله،صسلماعتمادعلىاعتمدواالمتأخرونيكونأنإلا)9/9809(،التهذيب

حاتموألرزرعةأبرعنهوروىحديث،مانتيعنيقللاماصحيحهفيعنهأخرج

وتوفيوغيرهما،الرازيان
هأ.235)سنة

فيقرأألهذكرحيثوجادة(266/2)بغدادتاريخفيالخطيبأخرجه
أبيكتالص

بنالعباسبنمحمدالحسن
منوهرالفراتبابنالشهيرأحمد

الثفاتالحفاظ

وهريونم@المطبوعفي)وقعيوسفبنالحسنعليأبيعنبخطهالمشهررين

بنأحمدبكرأبيعنبصئمهوروليسالصيرفيعليبنتصحيف(
هارونبنمحمد

به،الأنطاكيصالحبنعبدانعنالحنابلةفقهاءأحدمشهررئقةحافظوهوالخلال،

الخطيب،غيرذكرهمنأجدلمنيف@الصيرفيأجلمنمحتمل.عبدانإلىوسنده

ومع
بدلماوهو)52112(،الكمالتهذيبفيعبدادإلىالإسنادالمزيببرزلمذلك

المرضع.هذاغيرفيذكرألهأجدلمهذاوعبدانله،تصحيحهعلى

أبرمولاهمالليثيصالحبن@اسليمان:(2572)رقمالتهذيبتقريبفيحجرابنقال

ثقةسلمويهيلق@المروزيصالح
بلغوقدومائتينعشرسنةقبلماتالعاشرةمن

مانة
س،.خ@

رجاء،أبرالمحدث،لإمام@د@:(254253/14)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيقال

توفيالهورقاني.المروزيالسنجيطريفبنموسىبنحمدويهبنمحمد
سنة

@ا.وثلاثمائةست
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ابنمنسمعبالحديث،يخصهاهأ81)المباركابنكان:(1)هأ261)

يقعلممماحديث،مائةثمانينحوالمبارك
منه

@االكتبفي
(2)

أقاربه،بالمحدثبالاختصاصالناسوأولىكثيرة،ذلكفيوالأخبار

وأصهاره.بيته،وأهل

الثقاتتفرداتيقبلونالمحدثيننجدولذلك
والأصهارالأقاربص

بالحديث،العلمأهلبعضخصهموإنالثقات،غيربخلافشيوخهم،ص

شعبةعنحكامبنوعمروجريجاب@صهارونبنكحمر

هما.وغير

الراء()بفتحعنهالمتفردحالإلىتعودالتيالقرائنالفاني:القسم

التفرد،حالعلىكبيرأأثرابالحديثالمتفزدالراويلدرجةأنتقدم

هنابيانهأريدماأنغيرذلك،فييرتابونلابالحديثا@غلينوأكثر
هو

المتفردبدرجةأيضايتأثرإنهبلفحسب،المتفزدبدرجةيتأثرلاالتفردأن
عنه.

(1)

(2)

(3)

(4)

محمدهو
التهذي@تقريبفىكماحديثصاحبئقةالمروزيحمزةبنعليبن

(6152).-.

لأنالمبارك،ابنأدركأظنهلاالمروزيعليأبوقلت:)111354(،الكمالتهذيب

عنروايةلهأجدولمالمعمرين،صنبأنهأحديذكرولمسنة،ثمانينوفاتيهمابين

المبارك.ابن

ابنلقيإنه@ايقالتهارونبنعمرترجمةفي(31/5)الكاملفيعديمماابنفال
جريجابنفسألهالوجه،حسنوكانبمكة،جريج

فتزوجنعم،فقال:أخت؟ألك
كماختهفي(يكرنالحسنهذالعلتال:بأخته،

جريج،ابنعنفتفردأخيها،في
انظربعضهمكذبهحتىشديدبكلامفيهتكلمولدا،غيرمايروهالمأشياءعنهوروى
.(141140/6)والتعديلالجر@

كمامصعببنالعباسقال
مرلىحكامبن@اعمرو:(137/5)عديلابنالكاملفي

لهشعبةوكانشعبةعنالناسأروىمنوكانمروقدمجبلةال
جبلةإلىانقطاع

فقدجبلةالأيعني
كثيرأ،،حديثاالسبببذلكمنهفسمعجبلة(بنعئمانبأمتزوج

الكاملفيترجمتهانظرحدبثهالأئمةتركحكامبنوعمرو
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الثقاتتفردأنفكما
ص

الضعفاءكتفردليسوالمشاهيرالأئمة

هؤلاء.كالتفردصأولئكع@التفردليسفكذلكوالمجهولي@

حديثيتركمتىلشعبة:@اقيلاهأ:98)مهديبنعبدالرحمل@قال

@االمعروفونيعرفهلاماالمعروفينعنحدثإذاقال:الرجل؟
(1)

يتركيعرفلابماالمعروفينصالروايةكثرصنأنشعبةفبين

يعنيوهذاحديثه،
المشهورينأيالمعروفين-التفردصالإكثار@نأن

منهاإكثارهلأنوذلكالتفردات،تلكصاحبلتركسببايعدبالحديث-

عنهمويتقولعليهميكذبأنهإماأمرين،أحدعلىدليل
يقولوه،لمما

والتخليط.الوهمكثيريكونأنلاما

المخالفةومفهوم
المعروفي@ع@التفرديكثرلمسأنشعبةكلامص

يفهمأنهكماالمعروفين،التفردصيكثرونلاالثقاتوأنحديثه،يتركلا

العموم.وجهعلىالمعروفينع@التفرداستنكارأيضأكلامهمن

في(@261)صسلمو@ال
لمثليعمدتراه@افأماصصحيحه:مقدمة

أوغيرهوحديثلحديثهالمتقنيرالحفاظأصحابهوكثرةجلالتهفيالزهري

نقلقدم@تركمبسوط،العلمأهلعندوحديثهماعروةب@هشاملمثل

عرأوعنهمافيرويأكثره،فيمنهمالاتفاقعلىحديثهماعنهماأصحابهما

أحديعرفهلامماالحديثمنالعدداحدهما
مصوليسأصحابهما،من

قد

@شاركه@

صالضربهذاحديثقبولجائزفغيرعندهم،مماالصحيحفي

الناس

أكثرصأنبيانوفيهالسابق،شعبةكلاممنقريبهنا@سلم

ع@التفردإكثارهلأنعامة،بصفةحديثهيقبللاالمعروفي@التفردص

ضعفه.علىدليلالمعروفين

النعنصحيحةطرقمنوغيره)2123(،والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنأخرجه(1)

مهدي.

(2)
.(7/1)مسلمصحيح
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سفيانأبيعنزرعةأبو@اسئلهأ:327)حاتمأبياب@وقال

دينارب@عبداللهعنروىالحديث،منكرمدينيفقال:سفيان،بنسليمان

المعروفينالمنكرصالمجهولروىداذامناكير،يعنيكلهاأحاديث،ثلاثة

ذكرها@اكلمةكذافهو
(1)

لصنيعهمالمتتبعفإنالنقادعملمنمشهورزرعةأبوذكرهالذيوهذا
أشدالمعروفينصالغريبللحديثاستنكارهميجد

لهاستنكارهممن
عن

صنكثيرفييحتمللامماالمعروفعنالتفردويجعلونالمغمورين،

ذلكيكونوقدالأحيان،
به.للمتفردالفضيحةبمثابةعندهم

أومعروفغيرشخصالتفردصكانإذايتساهلوننراهمبينما

لاضعيف
لس@إذوالمنطق،العقليقتضيهمماوهذاحديثه،علىيحرص

المجالس،لهوتعقدكثيرون،تلاميذلهعصالتفرديجعلأنالمعقولص

إليه،يرحلصمنلي@سمغمورشخصعنكالتفردالطلاب،إليهويرحل

منبعضهميكونقدبلبالعلم،معروفاوليمس
وقتهمجلوصالناس،عامه

ذلك.ونحووالتكسبالأسواقفيمصروف

الدارسي:عبيدبنبشرعليأبيترجمةوفيه@365)عديابنقال
هذاالدارسيعبيدبن

فيهللمتكلمينأجدولمأيضأ،الضعفبينهو
كلاما،

ومع
بنبشرلأنالأنصاري،إبراهيمبربشرمنجرماأقلضعفه

ب@وبشرعليهم،يضعهاموضوعةأحاديثالأئمةثقاتصروىإذاإبراهيم

يرويأومحتملأومجهولأومثلهضعيفع@يرويإنماروىإذاعبيد

@اأمثالهمعنيرويهعص
(2)

ماتأكيدعلىيدلعدياب@صنالقولوهذا
صذكرهتقدم

حالأن

مماوهووالراوي،الروايةحالفيأثرهلهعنهالمتفرد
أهلعملعليهجرى

هوعمنالدارسيعليأبيتفردعديابنجعلحيثالنقاد،منالعلم

زرعةلأبىالبرذعيسؤالاتانظرالبرذعىهووالسائل)41911(،والتعديلالجرح(1)
(512/2).--

.(1512)عديلابنالرجالضعفاءفيالكامل(2)
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مخرجغيرذلكنحوأومجهولأوضعيف
له

ع@
وذلكالاعتبار،حد

قبلصجاءتإنمابهاتفردالتيالمناكيرتلكفيالنكارةتكونأنلاحتمال

م@
حدث

تفرداتلأنإبراهيم-،ب@بشرأعنيالاخربخلافبها،عنهم

بهم،فيهاالنكارةإلصاقيصعبأثبات،ثقاتعنجاءتإنماالأخيرهذا

ذلكتفردهفكان
عنهم

ذلكتعمدأنهعلىومدللالحالهكاشفا
عنهم.

كرازب@سليمانبهتفردعلى@اعدياب@بهعلقماذلكونحو

بخلافمخملاحدهماانعديابنفذكربحديثي@تفردحيثالطفاوي

عنه.المتفردحاللأجلالآخر

هما:والحديثان

عنصهانب@عمرناقالكرازبنسليمانرواهماأ(
صحمد

بر

لما.الوجوهحسانعندالخيراطلبوا@ا:!المجاللهرسولقالجابرعنالمنكدر

بهذاإلاجابرع@يروىولاكرازب@سليمانبه@اتفردالطبراني:قال

حديثإلاصنكتبهلمجابرحديثص@اغريبنعيم:أبووقالالإسناددا،

كراز@ابرسليمان
(2)

":(134/7)الإكمالفيقالكراز،بنسليمان(1)

بفتح
واخرهمثددةراءوبعدهاالكاف

زاي
لابن(12015)والإيهامالوهمبيانفيكماالبزارإسنادفيجاءالطفاوي،@ا

@ا،بأسبهلي@صثهرر،بصريكرانبنسليمانحدئاعليبنعمرودثنا@القطان:

حديثهعلىالغالب@ا:(13812)الضعفاءفيالعقيليوقالالمطبرع،القدرفيليس

فيعديابنوأورده@ا،الوهم
فيالجوزيابنونقل)3092(،الضعفاء

كتا@

الجرحفيذلكأجدولمله،الرازيحاتمأبيتضعبف(23/2)والمتروكينالضعفاء

غيره.نقلهولاوالتعديل-

1)عمالأولياءحليةفينعيموأبو(17616)الاوسطفيالطبرانيأخرجه(2) والعقيلي(56

عنصهبانبنعمرعنكرازبنسليمانعنطرقمنوعيرهم(13812)الضعفاءفي

عندالخيراطلبواع@رو:أاللهرسولقالقال:عبداللهبنجابرعنالمنكدربنمحمد

وفي@لوجومه،حسان
تضعيفهعلىالأئمةأكثرالمدني،الاسلميصهبانبنعمرسنده

وفيهكرازبنوسليمان)71804(،التهذيبتهذيبانظرمنهم؟كثيرحديثهوترك

العلم.أهلمنواحدغبرالحديثوضعفذلك،ذكرتقدموقدكلام،



@لمشهوربالحديثالغريب@لحديثإعلال
ا"؟

الحس@عنفضالةبنالمباركحدثناقالكرازبرسليمانرواهماب(

حئا،تزددغئا@ازرعن:اللهرسولقالقالهريرةأبيعن
(1)

@

شيءجممالنبيصالبابي@هذينفي@اوليسهأ:322)العقيليل

يعرفكرازب@@اسليمانبقوله:الحديثهذينعلىعديابروعلق

بنعمرعنالأولوالحديثغيرهما،يرويكاندانالحديثين،بهذين

برمباركع@يحتمللاالثانيوالحديثضعيف،عمرلأنيحتمل،صهبان

لمجدابأسلامباركلأنفضالة
(3)

كانفكلماالتفرد،قبولفيكبيرأثرلهعنهالمتفردحالانوالخلاصة

إذاالاستنكارويشتداستنكارا،أشدعنهالتفردكانكلمامشهوراعنهالمتفرد

عنهالمتفردكان
والسفيانينوشعبةكمالكحديثهم،يجمعالذينالأئمةمن

وغيرهم.وزائدة،وزهيرزيدبنوحماد

السامعوادابالراويلأخلاقالجامعفيالبغداديالخطيبذكروقد
ثلاثشصنبأكثرمثلثملما،حديثهمبجمعيعتنىالذيرالرجال@اذكرفيبابا

رجلالم
4)

هذا@@والأربعي@:التاسعالنوعفيالحاكموقال
صالنوع

العلومهذه
حديثهميجمعممنوأتباعهمالتابعينمنالمشهورينالثقاتالأئمةمعرفة

تاريخفينعيموأبو(13812)الضعفاءفيوالمفبلي!2903)عديابنأخرجه(1)
فضالةبنمباركعنكرازبنسليمانعنطرقص(18712)أصبهان

عنالحسنعن

مثلهوتفردكلام،وفيهك@رازبنسليمانسندهوفيبه،هريرةأبي
لاالمب@اركعن

كماهريرةأبيمنيسمعلموالحسنيحتمل،
غيرالحدلثضعفوقدمعلوم،هو

العلم.أهلمنواحد
.(138/2)للعقيليالكبيرالضعفاء(2)

)@لم.92(.عديلاينالرجالضعفاءفيالكامل(3)

2-29712)السامعوادابالراوييأخلاقالجامعانظر(4) 98).



المشهوربالحديصالفريب@لحدبثاعلال
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@االغربإلىالشرقم@وبذكرهمبهموالتبركوالمذاكرةللحفظ
(1)

لهليسبعضهمكثيري@،أناساذكرثم
ومعالقليل،إلاالحديثص

النوعهذاعلىالكلاموفيحديثهم،بجمعالحديثأهلاعتنىفقدذلك

وجهه.لبينتالتطويلخشيةلولاومعنىبحثالحاكمذكرهالذي

لاهؤلاءصحديثهيجمعمنكلليسأنههوفيهماأهمأنغير

يجمعونالحديثأهللأنعنه،التفرداستنكاريشتدأوعنهالتفرديقبل

منالمشاهيرأحاديث
المشاهيرليسواصاخري@أحاديثويجمعونالأئمة

المشاهيربخلافبال،ذاليسهؤلاءأمثالعنوالتفردالمعاني،منلمعنى

تلكالمشهورصمعرفةحديثهيجمعلمنالحديثأهلجمعوفائدة

لهيجدوالمإذاالرجلحديثفيتقصيهملأنكذلك،ليسمماالأحاديث

واضحأدليلايكونبتفردإلاآخرعلىلهيعثروالمأوواحدا،مخرجاإلا

أعلم.تعالىواللهعنه،الحديثذلكغرابةعلى

@الهال@ال@

الثانا:المطلب

الروايةحالإلىتعودالتيىالقرانن

وهي
أقسام:خمسة

التفردفيهاوقعالتيالطبقةالأول:القسم

قبوله،فيأثرالتفردفيهاوقعالتيللطبقةيكونأنالمعقولص

قدالعلومصكغيرهالحديثعلملأنوذلك
بمراحلتكوينهطورفيمر

مختلفة
صزصوكلالأزمنة،@ن

اوانتشارازدهارا،شهدقدالأزمنةهذه

العلم.هذابناءفيمتزايدا

.(323)صللحاكمالحديثعلوممعرفة(1)



1 5

@لمشهوربالحديث@لنريبالحديث)علال

وذلكالحديث،لطلبكبيراانتشارايشهدلمفإنهالصحابةزصفأما

رضيالصحابةلأن
الله

ع@!النبيعنالتحديثفييتورعونكانواعنهم

لامنالمشهور:الحديثفيجاءالذيالشديدالوعيدفيالوقوعخوف

مقعدهفليتبوأمتعمداعليكذب
الناردام@

(1)

حديثاأحدثكمأنليمنعنيإنه@اه@:@3أو2)مالكبنأنسقال

مقعدهفليتبوأكذباعليتعمد@اصقال:مج@ي@اللهرسولأنكثيرأ
من

ذلكنحووثبتالنار@ا
ارقمب@وزيده@36)العوامبنالزبيرعن

6أو6) هأ8
(4)

وغيرهم(@33أو2)مسعودوابن
(6)

العلمأهلبعضبوبجميهي@مالنبيأصحابعنوغيرهاالاثارولهذه
فيجاءما@ابابالتمييز:كتابفيمسلمكقولالمعنى،هذاتفيدأبوابا
@اوالنقصانفيهالزيادةم@والتحفظوأدائهالحديثحملفيالتوقي

(7)

الائمةمنواحدغيربوبوكذا
(8)

منالصحابةتهيبعلىيدلبما

فيهأ255)والدارميمصنفه،في(@235)شيبةأبيكابنالتحديث،
3)،والرامهرمزيسننه،في!@273)ماجهوابنسننه، المحدثفي(@6

هأ463)والخطيبالفاصل،
الجامع.في

علىالشيخاناتفقالصحابة،منكثيرعددرواهالإطلاق،علىالأحاديثأشهر(1)
رضيوالمغيرةهريرةوأبروأن@عليوهممنهم؟أربعةطريق@نإخراجه

الله
عنهم

يعدلمبلتخريجه،عنتغنيوالعامالخاصعندالحديثهذاوشهرهاجمعين،

غيره.المتواترفيحديثأالعلمأهلبعض
حالبخاريأخرجه(2)

المقدمةفيومسلم)801(،
ح

وغيرهما.)2(،
1)11561،أحمدأخرجه(3) حوالبخاري6(،6

3داودح!وأبو1(،07) 6 والنسائي1(،5
4)عمالكبرىفي ماجةوابن7(،5

ح
وغيرهم.(36)

ماجهوابن(1403،7372)أحمدأخرجه(4)
ح

وكيرهما.(52)
ماجهوابن@ا(،5211)أحمدأخرجه(5)

@
وغيرهما.(2)س

193/11)الحاكممستدركانظر(6) وغير@(94
.(174)صلمسلمالتمييز(7)

2(،9315)شيبةأبيابنمصنفانظر(8)
ماجهابنوسنن)1178(،الدارميوسنن

.(812)السامعوادابالراويلأخلاقوالجامع(549)صالفاصلوالمحدث(1)11،



المشهوربالحديثالنربب@لحديثاعلال
3؟\

الخط!خوفالتحديث،الإكثارصع@ينهىالصحابةبعضكانبل

معاويةعنهذلكنقلالخطاب،بنعمرالمؤمنينكأميرالنبي-@!،على

@افقال:

يخيفكانعمرفإنعمرعهدفيكانحديثاإلاوأحاديثإياكم

وجلعزاللهفيالناس
@ا

(1)

الصحابةمعظموجودحقبةوهيالزمن،صالحقبةهذهبدايةففي

إذبعذ،متبلورالهالمجالسوعقدالحديثطلبيك@لمالتابعش،وكبار

منهمالرجلفكانالإسلام،قواعدوتثبيتبالفتوح،مشغوليىالناسكان

إليلااحتيجقدالإسنادطلبيك@ولموالثلاثة،والاثحي@الواحديحدث

حينسذ.

فيالتثبتإلىالناساحتاجالفتنووقعتالتفرقحصللمالكن

فلماالإسناد،صيسألونيكونوا@المسيرين:ابرقال@كماالأحاديث،

حديثهمفيؤخذالسنةأهلإلىفينظررجالكم،لناسمواقالوا:الفتنةوقعت

حديثهميؤخذفلاالبدعأهلإلىوينظر
@ا

(2)

عندعرفتالتيالطريقةأخذقدبعديكنلمالحديثطلبولكود

وكثرةالمستملي@،ووجودله،المجالسعقدبعدصفيماالحديثأهل

استغرابموضعكبارهمسيمالاالتابعينتفرديك@لمذلكلأجلالطلبة،

الغالب.فيالعلمأهلعند

علماوأصبحالتابعين،عهدفيالأسانيدطلبانتشرفشيئاشيئاثم

العلمطلبانتشارزادثمالتابعش،أتباعوكبارالتابعسصغارعهدفيبرأسه

ال@ابعي@أتباعفيهأصبحالذيالعهدوهوكبيرأ،انتشاراالأتباعتبععهدفي

نهايةإلىذلكبعدانتشارهيزدادزالطوماالحديئية،المجالسيعقدونشيوخا

اليومفيهنصماإلىصارأنإلىالتناقصفيبدأثمالثالثالقرن
(3)

حومسلم)4/99(،أحمدأخرجه(1)
وعيرهما.(0371)

وغيره.(15/1)المقدمةفيمسلمأخرجه(2)

.(65-51)صالعونيحاتمللشريفالمقترحالمنهجانظر(3)
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@لمشهوربالحدبت@لغريب@لحديث)علال

حقبةفيالحديثطلبازدهارعلىالدالةالآثارلذكرتالإطالةولولا

المتخصصي@.علىيخفىأراهلاذلكانغيريليها،وماالتابعينأتباع

ذلكفيالناسإليهاوصلالتيالعلمطلبحالةبيانفيويكفي

بأعدادالحديثيةالمجالسوفيالعلماءأبوابعلىالطلابازدحامالعصر

العلم.بضاعةكسادمناليومفيهنحنماخلافعلىبالآلافتعدكبيرة،

علىالزحامشدةانيفيدماه@24@)سعيدبنقتيبةصالذهبيذكر

منعهعيينةاب@شيخه
لهسماعهبعدوتصحيحهكتابه،معارضةم@

(1)

مالكبابعلىيزدحمون@اكانواهأ:242)الزهريمصعبأبووقال

الزحام،منالبابعلىفيقتتلون
(2)

البغداديالزبرقانب@عبداللهب@طالبأبيبنيحيىوقال
فيإنيقالوكانببغدادالمجلسفيهارونبريزيد@اسمعت:(3)ه@275)

سبعينالمجلس
(4)ألفأ@ا

بصالحالمعروفالبغداديمحمدبنصالحعليأبوالحافظوقال
محمد@اكانهأ:293)جزرة

أستمليوكنتببغداد،يجلسإسماعيلبر
له،

()ألفأ@اعشريراكثرصمجلسهفيويجتمع

(1)
.(428112)النبلاءأعلامسير

شيخهطريقمن(2611)والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنأخرجهصحيح،إسناده(2)

ثقة،وهوالرازيالجنيدبنالحسينبنعلي
فذكره،ثقةوهوالزهريمصعبأبيعن

41)بغدادتاريخانظرفيه،مختلف(3) ذلك.وغير(38614)الاعتدالوميزان2(،102

والسنن@اس(،6114)بغدادوتاريخ(5612)الراويخلاقي@الجامعفيالخطيبأحرجه(4)
أبوفيهقالويحيىبه،طالبأبيبنيحيىعنطرقمن(17418)للبيهقيالكبرى
ء(22)411،بغدادوتاريخ(13419)والتعديلالجرحانظرالصدومحلهحاتم

سعدوأبر(5312)الخطيبأخرجه(5)

(23)صوالاستملاءالإملاءأدبفي

محمدبنالحسنالوليدأبيالحافظطريقمن
الحافظعنالدربدي؟عليبن

ابي
محمدعبدالله

أحمدبكرأبيبن
محمدبن

الوراقالبخاريكاملبنسليمانبن
أحمدنصرأبيعنبغنجار،المعروف

حامدأبيبن
أن-إلاهومنأدريولاالباهلي



المشهوربالحديث@لغربب@لحدبثإعلال
1 0

أحمدبكرأبووقال
أبوعليناقدم@الما:(1)هأ365)الختليجعفربن

سبعةمجلسهفيوكانغسان،رحبةفيالحديثأملىالكجي،مسلم

قيامأعنهالناصوكتبيليه،الذيصاحبهمنهمواحدكليبلغمستملين،

ذلكفبلغبمحبرة،حضرصوحسبالرحبة،مسحتثمالمحابر،بأيديهم

@االنظارةسوىمحبرة،ألفوأربعيننيفأ
(2)

السير:فيوقال@اثابتةحكاية@اهذهالتذكرة:فيالذهبيقال

صحيحإسنادها@ا
لماصحيحةحكاية@اهذهالتاريخ:فيوقال@ا

()

أحمدأبووقال
الفريابيمجلس@ارأيتهأ:365)الحافظعديبر

موضعفينبيتأننحتاجوكناصجرة،ألفعشرخمسةفيهيحزر

الغدلنتخذصالمجلس،
مجلس،موضع

(6)

قديمأقيلوقدكفاية،ذكرتوفيماجدا،كثيرةذلكفيوالأخبار

بالعنق.أحاطماالقلادةمنيكفي

محتملاذلككانالتابد@اتباعبعضبالحديثانفردفإذامقيده:قال

كالليثإمامأبالروايةالمنفردالراويذلككانإذالاسيماالأحيان،بعضفي

(1)

(2)

(3)

(6)

عنصدوق،فإنهالحازميإبراهيمبنمحمدبنأحمديكون
بنإسحافالحافظ

بنأحمد
أعلاميروانظربه،جزرةصالحعنالبخاريتلميذالبخاريالأزديخلف

ففد(433/12)النبلاء
جزرة.صالحإلىالأثربنسبةجزم

بنجعفربنأحمدهر
صلم،ابنلهيقالالختلي*بكرأبوراشدبنسلمبنمحمد

المتبهتبصيرفيحجرابنقالوالختلي.)4/17(،بغدادتاريخفيكماثقةوهو

عليعدئممفتوحة،،ثقيلةوبمئناةمضمومةمعجمة@ابخاء:(297/1)المشتبهبتحرير

سلم.ابنيأحمدوأخوه

مسي@بنبثرىشيخهطريقمن(5312)الراويلأخلاقالجامعفيالخطيبأخرجه

أحمدبكرأبيعنصدوقمعمرشيخوهوعبداللهمسي@واسمالروميالفاتني
بن

بنجعفر
فذكره.ثبتثقةوهوالختليسلمبنمحمد

2/6)الحفاظنذكرة 21).

)31/424(،النبلاءأعلامسبر

.(98/22)الإسلامتاريخ

.(23415)الرجالضعفاءفيالكامل
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@لمشهوربالحديثالغريب@لحدبثإعلال

الناقدعندشكأالتفردذلكيبعثوقدوأضرابهم،والثوريوشعبةومالك
في

كالزهري،حديثه،يجمعإماما،عنهالمتفردكانإذالاسيماالرواية،صحة

الخبركانإذاوكذاوأضرابهم،كثير،أبيبنويحيىالسبيعي،إسحاقوأبي

سيأتيكماالاشسهار،أهميتهتستدعيفقهياحكمايثبتمثلهمصبهالمتفرد
الناقديبحثوعندئذالله،شاءإنبعدفيمابيانه

الرواية،تلكفيعلةع@

الصحة.جانبعندهيقويعمافيبحثالعكس،أوراجحا،ظناشكهتجعل

ذلككانإذالاسيماجدأ،فصعبصحيحبشيءبعدهممنتفردفأما

عيينةواب@والليثكمالكالمجالس،لهوتعقدحديثه،يجمعإمامعنالتفرد

وأضرابهم.وشعبةوالثوري

عندمعروفةالأئمةهؤلا-امئال@أحاديثأنبالذكرالجديرومن

لاأصولهمأنإلىإضافةذلك،منالمرفوعلاسيمامعدودة،الحفاظ،

تحديثهبعدبعضهمكانوقدمنها،الناسيحدثونأحاديثهم،فيهادونوا

نسخمنيمكنهمأصلهصالناس
علىلهممعيناذلكليكونفيه،ما

الحفظ
(1)

الحفاظكباركانولذلك
الناس،أحاديثيحصونالمدينيبركعلي

العدد،وكذاسكذاالحديثمنلفلانمثلافيقولون
ذلك:@

ألفينحو@الهالزهري:شهابابنفي(@234)المدينيب@عليقول
@احديث

@احديثمائةوثلاثألفنحو@الهالأعمش:فيوقوله

@احديثمائةثماننحو@الهالسختياني:ايوبفيوقوله
(4)

حديث،ومائتاألفان@احديثهالزهري:فيه@275)داوفىأبيوقول
مسند@امنهاالنصف

()

(1)
.(15318)النبلاءأعلامسير

.(431/26)الكمالتهذيبانظر(21

.(83112)الكمالتهذيبانظر(3)

.(4603)الكمالتهذيبانظر(4)

أعلامسيرانظر(5)
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محمدوقول
ألفنحوعند@سعر@اكانهأ:253)الحافظبشرب@

عشرةسوىفكتبتهاحديث
لما

(1)

@افهؤلاءالمتقني@:الحفاظطبقاتذكرأنبعدالذهبيقالثموص

كانوإنصحيح،فحديثهالتابعينمنمنهمالرجلانفردإذاالثقات،الحفاظ

الأتباعمن
(2)

الأتباعأصحابصكانان@غريب،صحيحقيل:
(3)

قيل:

منهمالإمامفتجدتفردهم،ويندرفرد،غريب
لاحديث،ألفمئتاعنده

علمته،مابه،ينفردمافأيربعدهمكانومنثلاثة،بحديثينينفرديكاد

يوجدلماوقد
(4)

د@بقوله:والإتقانالحفظفيدونهمهممنذكرثم

اليقظإلىننتقلثم

ثقة،أنهعليهيطلقالذيفهووالطلب،المعرفةالمتوسطالثقة
جمهوروهم

الصحاح.فيحديثهخرجبالمتنانفردإذافتابعيهمالصحيحش،رجال

معالغرابةإطلاقفيالنقادكثيزصيتوقفوقد
حديثفيالصحة

يسضيولدبعض،دونالصحاحفيذلكبعضيوجدوقدالثقات،اتباع

منجماعة
غياثبروحفصهشيممثلبهينفردالذيالحديثالحفاظ

منكرا@ا
()

.(18811)الحفاظتذكرةانظر(1)

(2)
وأضرابهم.والثرريوشعبةعةوابنوالليثأنم@بنمالكطبقةوهي

(3)
الشيخين.شيوخطبقةوهي

.(77)صالموتظة!4)

السابق.المصدر(5)
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الخلاصثة

حالعلىالتفردفيهاوقعالتيالطبقةبتأثريتعلقماتلخيصيمكن

طبقتش:علىالكلامفيالتفرد

ديناربروعمرووالزهريكنافعالتابعين،طبقةالأولى:الطبقة-1

أقلهوومنوأمثالهمالشعبيوعامرالنخعيدابراهيمالبنانيوثابتوقتادة
الثقة،فيدرجةمنهم

إسنادطالولوغالبا،عنهموالتفردتفردهميصح

منهم.الواحد

وشعبةوالثوريوالليثعيينةواب@كمالكالتابعي@أتباعطبقة-2

وأماتفردهم،يصحدرجة،منهمأقلهوومنوأضرابهم،زيدبنوحماد
مامنهفيصحعنهمالتفرد

الحفاظالأئمةمنيقع
تفردوأماالغالب،في

فلاغيرهم
أغلبه.يصح

فيكادالطبقتينهاتينأصحاببعدعصالراويروايةكانتإذاوأما
إلىأدعىذلككانكلماالطبقةتأخرتوكلمامنهم،الإمامتفرديقبلألا

أعلم.تعالىواللهالاستنكار،

بهالتفردوقعالذيالمتنالفاني:القسم

كذلكيعتبربهالمتفردالخبرمت@
عندالأئمةيراعيهاالتيالأمورسن

موافقتهومدىالمتن،أهميةقدرعلىالحكمويكونالأحاديث،علىالكلام
العامةللقواعد

الإسلام.في
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والمواعظوالترهيببالترغسبكالتفردالفقهحةبالأحكامالتفردفليس

بماكالتفردللإسلامالعامةالقواعدلهت@هدبماالتفردوليسوالغزوات،

لموافقتها.التأويلإلىيحتاج

حقهمامنهاإذواحدة،درجةعلىليسالفقهيةبالأحكامالتفردإنبل

يخالفماومنهاكذلك،الأهميةفيليسماومنهاالعلم،أهلبي@الانتشار

كذلك.ليسماومنهاالثابتة،السنةأوالكتابظاهرهفي

الحلالفيالعلمهذاتأخذوا@الااه@:61)الثوريسفيانقال

طوالنقصانالزيادةيعرفونالذي@بالعلم،المشهوريرالرؤساءمنإلاوالحرام

المشايخمنذلكسوىبمابأسولأ
@ا

(1)

فيكانمابقيةمنتسمعوا@الااه@:98)عيينةبرسفيانوقال
سنة

@اوغيرهثوابفيكانمامنهواسمعوا
(2)

فيجمرالنبيعررويناإذا@ااه@:)مامهديب@عبدالرحمل@وقال

روينا)داوالرجال،وانتقدناالأسانيد،فيشددناوالأحكاموالحرامالحلال

فيتساهلناوالدعواتوالمباحاتوالعقابوالثوابالأعمالفضائلفي

نيد@الأساا
(3)

فيوالرامهرمزي)11351(،الكاملفيعديابنأخرجهصحيح،إسناده(1)
المحدث

4)604،صالفاصل 1 8 4 @(91/2)الراويأخلاقجامعفيوالخطيب7(،1

ن

به.سفيانعنالجراحبنروادعنطرق

4)1114،والتعديلالجرحفيحانمأبيابنأخرجهبه،بأسلاإسناده(2) 3 5 عن(12

سلمةأبيعنكلاهماثقة،وهوالهسنجاني،الحسنبنوعليأبيهشيخيه
بنيحيى

فذكره.عيينةابنسمعتقالبه،بأصولاالمخزوميالغيرة

إلىوالمدخل(666/1)الصحيحينعلىالمستدركفيالحاكمأخرجهصحيح،إسناده(3)

عن1(،2/9)الراويلأخلاقالجامعفيالخطيبطريقهومن(29)صالإكليلكتاب

وهوجده،إلىنسبهنعيم،بنمحمدويسميهعنه،رجل
ب@عبداللهبنصحمد

بنيحيىزكرياأبيعنالبيع،بابنالشهيرالضبينعيمبنحمدويه
عبداللهبنمحمد

منوهوالعنبري
عنالمشهورلن،العملأهلثقات

وهوراهويه،بنإسحاقبنمحمد

قوله.فذكرمهديبنعبدالرحمنعنيحكيأبيكانقال:الحديث،مستقيمبالفقهعالم
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أحمدع@نحوهوروي
عنرويناإذا@اقال:ه@241)حنبلب@

الاسانيد،فيتشددناوالأحكاموالسننوالحرامالحلالفيجمماللهرسول

لاوماالاعمالفضاللفيجممالنبيعنروينا@اذا
يرفعهولاحكمايضع

تساهلنا
الأسانيد@افي

(1)

أحمد@اسمعته@:271)الدوريمحمدبنعباسوقال
حنبلبر

تقولماعبدالله،أبايافقال:رجلوسألهالنضر،أبىبابعلىوهويقول

محمدفي
أمافقال:الربذي؟عبيدةب@وموسىإسحاقب@

عبيدةب@موسى

محمدوأمامناكير،بأحاديثحدثصالحارجلأفكان
فيكتبإسحاقبر

أردناوالحرامالحلالجاءفإذاونحوها،المغازييعنيالأحاديثهذهعنه

أحمدقالهكذا،قوما
أصابعهوأقاميديه،وضمبيدهحنبلب@

مينلإبهاا
@ا

(2)

أحمدوقال
ب@رشدي@في

أحاديثفيبأسبه@اليسسعد:
@اقاقلرا

(3)

هأ463)الخطيبوقال
التشددبابفي

والتجوزالأحكامأحاديثفي

حمليجوزلاأنهالسلفواحدسغيرعنورد@اقدالأعمال:فضائلفي
م@بعيداالتهمةبريئاصكانعمنإلاوالتحريمبالتحليلالمتعلقةالأحاديث

سائركتبهاصيجوزفإنهذلكونحووالمواعظالترغيبأحاديثوأماالظنة،

مابعضمنهاالأئمة،صنقولعدةنقلثم@ا،المشايخ
تقدم

(4)

التفردبهوقعالذيالإسنادالثالث:القسم

نجدولذلكالإسناد،فكذلكالتفردقبولفيكبيراأثراللمشأنوكما

النوفليعبداللهأبيروايةمن(134)صالروايةعلمفيالكفايةفيالخطيبأخرجه(1)
هذا.النوفلي@نأدريولاأحمد،الإمامعن

2)@هلمالدوريبروايةمعينابنتاريخ(2) 47).

.(20511)المروذيبروايةالرجالومعرفةالحديثعلل(3)
1-133)صالروايةعلمفيالكفاية(4) 34).
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روىولومج@،بإسنادتفردأنهلمجردالراويتفرديردونالنقادبعض

منه.لقبلاخربإسنادالحديث

يحتاجالتفردع@الكلامعندالإسنادلحالالنقادصراعاةصوالكلام

قضاياه،أهمع@الكلامسأحاولذكرتهحيثأنيإلامستقلبحثإلى

صنيعتتبع
الكلامعندالإسناد،حاليعتبرونأنهموجدالنقاد

أحسب:فيماجهتينمنالتفردعلى

لهونزوالإسنادعلوالأولى:الجهة

النازلة،الأسانيدروايةفييرغبونلاالحديثأهلأنالمعلوممن

ذلكويعتبرونالأسانيد،علوعلىويحرصون
ص

فيالرحلةمقاصد

البغدادي:الخطيب
ةأمرانالحديثفيالرحلهفيالمقصود@ا

الحفاظلقاءوالثاني:السماع،وقدمالإسنادعلوتحصيلأحدهما:

عنهموالاستفادةلهموالمذاكرة
@ا

(1)

جدا.كثيرةومدحهالعلوطلبفيوالأخبار

فإنها@سنونةالأسانيدمنالعاليطلب@افأماالمعرفة:فيالحاكمقال

@االصحابةص@واحدغيرالعاليالإسنادطلبفيرحلوقدذكرناه،كما
(2)

فطلبهنازلاالحديثسمع@امنفيباباالجامعفيالخطيبوبوب

@االنزولوذمالعلومدح@امنفيوباباعاليأ@ا
(4)

والنزولالعلوفيكتاباالقيسرانيطاهربنمحمدالفضلأبووألف

.(22312)الراويممالأخلاقالجامع(1)

.(4)ةصالحديثعلوممعرفة(2)

.(12011)السامعوادابالراويلأخلاقالجامع(3)

السامع!وآدابالراويلأخلاقالجامع(4)
1 2 3 /1).
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علىاقتصروالوإذومدحه،العلو،طلبهمعلىالنقلأهلأجمع@افيه:قال

أحديرحللمبنزولسماعه
هذافيبهمالمقتدىالأئمةوجدناثممنهم،

فيالآفاقسافرواالشأن
واحدكللوجدالنزولعلىاقتصرواولوسماعه،

العلو،مدحمنذكرفيشرعناولوالحديث،بذلكيخبرهمنببلدهمنهم

أنإلاالاختصار،حدتجاوزناذلكفيوأقاويلهمفيهرحلمنونعت

سفرهمعلىبرواياتهميستدلالمميز
@ا

(1)

مدحفيللأئمةأقوالأوغيرهماالخطيبوقبلهطاهراب@ساقوقد

يلي:مامنهاالنزول،وذمالعلو

فيكالقرحةبنزول@الحديث@اهأ:233)معينب@يحيىقال

المديني:ب@عليوقال@االوجه
شؤمالنزول@ا

أبوالحافظوذكرهثا

محمدعبدالله
(@344)الأخرماب@يوسفبنيعقوبب@

(4)
استأذن@اقال:

(1)

(2)

(3)

(4)

.(5554)صللقيسرانيوالنزولالعلو

فيالقيسرانيبنالفضلوأبو)11321(،الراويأخلاقجامعفيالخطيبأخرجه

بنمحمدوهرالمقرئ،بنبكرأبيعنطريقينمن(55)صوالنزولالعلو

مأمون،ثقةوهوالمعجم؟صاحبالأصبهاني*زاذانبنعاصمبنعليبنإبراهيم

بابمسجدإمامبالحصائري،المعروفالدمشقي،عبدالملكبنحبيببنالحسنعن

"الأثباتالثقاتأحد@ا:!49/13)دمشقتاريخفيعساكرابنقالالجابية
شيخهعن

المغيرةبنمحمدبنعبدالرحملنبنعليواسمهلقب،وعلانالمغيرة،بنعلان

منجماعةعنهأكثرمصرنزيلالكوفيالمخزومي
الحفاظ

المنذربنبكرأبرمنهم

بمصرعنه@اكتبت:(195/6)والنعديلالجرحفيكماحاتمأبيابنوقالوالطحاوي،

@ا،صدوقوهر
به.معينبنيحيىعن

العلوفيالقيسرانيوابن)1/321(،الراويلأخلاقالجامعفيالخطيبأخرجه

بنبكرعنعديبنعبداللهالحافظعنطريقين(56)صوالنزول
بنمحمد

داوما:(555/15)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيتالالدخمسيني*الصيرفي،حمدان

حمادبنإسماعيلبنإسحاقبنإسماعيلعنبأسا@ابهأناعلمت
قالزيدبن

@ا:(608/2)الحديثعلماءمعرفةفيالإرشادفيالخليلي

الثقةببغدادالقضاةقاضي

دا،علبهمتفقوقتهفيالكبير
به.المدينيبنعليعن

ثقة،مشهورحافظ
النبلاءأعلامسيرانظرالصحيحين،علىالمستخرجالفمعمر،

(466115).
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(@284)المستمليعمروأبو
(1)

هأ258)يحيىبنمحمد
(2)

إلىالخروج

قال:شئت،ماواكتبدرجة،انزلعمرو،أبايافقال:حجر،برعلي

شؤمالنزولعبداللهأبايافقال:
لما

(3)

بشيخسمعواإذاالمحدثونوكان
صإليهرحلواالإسنادعاليثقة

لعلوإليهالناسرحلمثلا:فيقولونترجمته،فيذلكوذكرواالأقطار،

ذلكونحوإسناده،
العبارات.م@

الأسانيدساقواالعلمصموضعهمإبرازأرادواإذاالشيوخكانبل

ه@ا)مهجرير@اقدم:(4)(@257)الأشجسعيدأبوقالالعالية،
()

الكوفة،

لأخرج@واللهبكر:أبوفقالا@(94)عياشبنبكرأبيمجلسفاخلي

جريرعنديبقىلارجلي@رجاليغدأص
وأباإسحاقأبافاخرجأحد،

حصين
@ا

(7)

كانالنزولدونالعلوعلىحريصي@المحدثونكانفإذامقيده:قال

النازل،بالحديثالتفردبخلافاستغرابموضعالعاليبالحديثالتفرد

الحفاظأحدبحمكريه،معروفالمستمليعمروأبوالنيسابوريالمباركبنأحمدهو(1)

منوكانالزهاد؟
2/1)الحفاظتذكرةانظرالحديث،علماء النبلاءأعلاموسير(60

(373/13-375).

.(6387)رقمالتهذيبتقريبانظرمشهور،الذهليعبداللهأبوهو

أبيالحافظشيخهطريقمن(123/1)الراويلأخلاقالجامعفيالخطيبأخرجه

بنعبدالرحمنعلي
بنمحمد

بنأحمد
بنمحمد

معوهرالنيسابوري،فضالة
حفظه

بنطاهرعن)92/803(،للذهبيالإسلامتاريخفيكماالتشيعفييغلر
محمد

به.الحافظالأخرمابنبوسفبنيعقرببنمحمدعبداللهأبيعنالمعدل

شيخسعيدبنعبداللههو
وغيرهم،للستة

.(3354)رقمالتقريبانظرثقة،

التهذيبتقريبانظرالستة،الكتبرجالمنثقةمشهورعبدالحميد؟ابنيعني

(916).

الكوفي،عاصمعنالنانيالراويالمشهور،المقرئالكوفيلأسدي
معمر،ثقة،

رقمالتهذيبتقريبانظربعدها(أواكل94)سنةالمائةقاربوقدتوفي
5 .(7ما1

بنكثيرطريقمن(27/4)الكاملفيعديابنأخرجه
الرفاعيهثامأبيبنأحمد

وهر
به.الأشجسعيدأبيعن)21/584(،بغدادتاريخفيكماثقة



@لمشهوربالحديثالنريب@لحديثاعلال
1 1 4

السندنزلوكلمااستغرابأ،أشدالتفردكانكلماالحديثسندعلاوكلما

إمكانا.أكثرالتفردكانكلما

عنهوتفردمعي@،بإسنادراوعنحديثالمثالسبيلعلىاشتهرفإذا

صأعلىآخربإسناداخرراو
يعلونالنقادنجدفإنناعنه،المشهورالسند

لىأولكانالراويعندالعاليالإسنادكانلولأنهبالنازل،العاليالإسناد

النازل.الإسنادصنبالشهرة

ص
عبدالرزاقمنهمالثوريأصحابم@جماعةانذلك

(1)

الزبيريأحمدوأبومهديبنوعبدالرحمل@
(3)

المباركبروعبدالله
(4)

عنراشدبنمعمرعنالثوريعنرووا
قتادة

@اكانقال:أنسع@

نسائهعلىيطيفالله-@رورسول
واحد@ا.غسلفي

ربيعةبنضمرةروىفلما
()

عنحميدصالثوريعنالحديثهذا

نسائهعلىطافانه@اجملى:النبيعنأنس
أبواستنكرهواحد@اغسلفي

معمرعنالثوريهوإنماضمرة،أخطأخطأ،@اهذاوقال:الرازي،زرعة

قتادةعن
@ا.أنسص

سببزرعةأبوعللثم
الثوريعندكان@الوبقوله:لضمرةتخطئته

قتادةمعمرصعنبهيحدثلاكانأنسع@حميدص
@اأنسص

(7)

ومع
أكثرالواحدللحديثعندهيكونأنيجوزمكثرإمامالثوريأن

وغيره.(16ا)لممأحمدطريقمنأخرجه(1)

ماجهوابن(85/31)أحمدطريقمنأخرجه!2)
ح

وكيرهما.(588)

حالترمذيأخرجه(3)
ماجهوابن)041(،

ح
وغيرهما.ه()مه

وغيره.(143/1)النسائيأخرجه(4)

3403/4)التهذيبتهذيبفيترجمتهانظرثقةوهو(5)

حاتمأبىلابنالحديثعللفيإلاالطريقهذاسنالحديثهذاعلىأقفلم(6)
(1811).

ء

.(18/1)حاتمأبيلابنالحديثعلل(7)



المث@هوربالحديثالنريب@لحديثإعلال
1 1 5

واحدغيرعنهرواهامعروفة،حميدوروايةسيمالاإسناد،س
(1)

أنإلا

الإسنادكون@عبالحديثتفردههوضمرةلحديثزرعةأبيإعلالوجه

عنه.اشتهرالذفىالإسنادم@أعلىالثوريعنبهأتىالذي

وروىدرجةالثورينزللماالثوريعندحميدروايةكانتفلو

والإسناد.السلىفياقرانهأحديعتبررجلع@الحديث

فيوقتادةمعمرايكنيأحياناالثوريكانولذلك
فقدالحديث،هذا

محمدالحديثهذاروى
عرعروةأبيصالثوريصالفريابييوسفب@

ب@أنسصالخطابأبي
نسائهعلىيطوفشتاللهرسول@اكانقال:مالك

واحد@اغسلفي
(2)

محمدروى@اوقدالترمذي:عيسىأبوقال
هذايوسفبر

سفيانع@

برمعمرهوعروةوأبوانس،عنالخطابأبيعنعروةأبيعنفقال:

قتادةالخطابوأبوراشد،
بر

@ادعامة
(3)

الفريابيوراقزيدونأبيبنعبدوسبنسعيدصبعضهمذكرتنبيه:

يصحولاالسندينبينفيهاجمعرواية
عنهالمشهورإذالفريابي،صذلك

ما
يحتجولممعمر،ع@روىماحميدعنالثوريعندكانولوتقدم،

أن

حميد.حديثالفريابيوراقعلىأدخلوأراهعنه،يكني

عبدوسابرذكرصساالرازيزرعةأبيعلىعرضلماولذلك

صالثوريعنإلاالفريابيحديثصأعرفماهذا؟ماادري@اماقال:

@اهذا؟ماأدريماأنس،عنالخطابأبيعنعروةأبي
(4)

1)3/99،أحمدأخرجه(1) داودوأبوعلية،بنو)سماعيلهشيمشيخيهطريقمن(89

ح
به.حميدعنكلاهماالاخيرطريق@ن(143/1)والنسائي)812(،

والآثارالسننمعرفةفيواليهقي(51812)والأسماءالكنىفيالدولابيأخرجه(2)

عنطربقينمنوغيرهما(32915)
به.الفريابييوسفبنمحمد

حالترمذيسنن(3)
.(25911)ص)041(،

.(1811)حاتمأبيلابنالحديثعلل(4)



1 1
ر@لمشهوبالحديث@لغريب@لحديثإعلال

وندرتهالإسنادشهرةالثانية:الجهة

أنول:ثلاثةإلىالاسانيدتنويعيمك@

الثاني:والنوعبها،الروايةتكثرالتيالمشهورةالأسانيدالأول:النوع
الروايةكانتدانبها،الروايةتكثرلاالتيوهيالمشهورة،غيرالاسانيد

ة،النادرالأسانيدالثالث:والنوعالشهرة،درجةتبلغلاأنهاإلامعروفةبها

يوجد.لاوقدجدا،قليلةأحاديثإلامنهايوجدلاالتيالأسانيدوهي

ذكرتهإنماالتنويعهذابأنقلتإذاالقولعلىمتجاسراإخالنيولا
لاحظتهلما

صنيعصن
بالأسانيد.التفردتجاهالنقاد

ماسأذكرحالكلوعلى
المتقدمالأنولبحسببالله،مستعينأعندي

ملتمساذكرها،
مشكورأ.بهيفيدنيأنخللاأذكرهفيمارأىمص

رالمشهوالأسانيدالأول:النوع
ة

فأما
الأئمةأنفالملاحظالأسانيدأعنيالاول-النوع

أحد،كلمنيقبلونهافلاالأسانيد،بتلكالرواةتفردفييتشددون
النظرمع

ذلكغيرإلى
فيها.التفردوقعالتيكالطبق@التفردفيالمؤثرةالقرائ@م@

قدالأئمةإنبل
تفردإذابهمحرفتهمعدممعالراوييجرحون

بالأسانيدالواهيةالمتون@ايلزقمثلا:يقولونفتجدهمالمشهور،بالإسناد
@االمشهورة

"مشهورةبأسانيدمناكيرأحاديثهأو@افي
ذلكونحو

سن
لعبارا

ثقةأكثرفإذاجدأ،كثيرةالمشهورة
الثقاتمن

ثقةشيخص

الاتيحفظونالذيبالحفاظمختصةذلكومعرفةسئمهورا،عنهإسنادهكان

ذلكمعرفةغيرهمأرادداذاالأسانيد،
فىنفسهيجهدأنعليهكاننفسهمن

والتتبع.البحث

2المجروحينكتاب(1) 8 0 1 11).

.(2)212،لعدادتاريخ(2)



المشهوربالحديثالنريب@لحدبثإعلال
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كانصالرواةتراجمفيفذكرواذلك،مؤنةكفوناقدالائمةأنعلى

شيوخصبالروايةالمختصينصكانوذكرواصالمكثري@،صمنهم

أنإلاالباحثعلىومامعيني@،
الرواة.أولئكتراجمفيكلامهميجمع

فيةوذكرالمشهورة،الأسانيدفيباباذكرقدالبغداديالخطيبإنبل

الشيوخبدواوينتلحقتراجمأيضأ@اويجمعونقال:حيثأسانيد،عدة

أسماؤهم.تقدمتالذين

عمرابنعننافعع@مالكترجمةمثلوذلك

عنالقاسمعنعمربروعبيدالله
عائشة.

هريرة.أبيصأبيهع@صالحأبيبنوسهيل

هريرة.أبيصسيري@بنمحمدصوأيوب

هريرة.أبيعنمنبهبرهمامعنومعمر

عباس.ابنعنعكرمةعنوأيوب

@سعود.ابنعنوائلأبيصوالأعمش

بنوجعفر
محمد

جابرصأبيهعنعليب@

صأبيهصعروةبنوهشام
عائشة.

صالقاسمعنحميدب@وأفلح
عائشة.

عنيزيدبنالأسودعنالنخعيو)براهيم
لماعائشة

(1)

وذلكواحذ،راوبهايتفردأنيندروأمثالهاالمشهورةالأسانيدفهذه

يحطالأسانيدهذهبمثلالرواةبعضتفردإنبللها،الناسوطلبلشهرتها

لهم.فضيحةيكونوقددرجتهم،صن

المستنكرةالأحاديثمنعددبروايةتفردإذابيناالراويضعفويكون

.(299/2)السامعوآدا@الراويلاخلاقالجامع(1)



ر@لمشهوبالحديث@لنريب@لحديثإعلال

1 1

غيرنفسةفيوهوالأحاديثبعددصتمردإذاوكذامشهورة،بأسانيد

وف.معر

أحد@مافيالراويتضرإنماالغرائب@اوكثرةا@(:س86)المعلميقال

جيدة*بأسانيدثقاتشيوخصمنكرةغرابتهامعتكونأن

الطلب.بكثرةمعروفغيرغرائبهكثرةمعيكونأنالثانية:

براءةلظهورنفسهالراويعلىالنكارةتبعةتكونالأولىالحالففي

معالكثيرةالغرائبهذهلهأين@يقال:الثانيةالحالوفيعنها،فوقهص
@االحديثبسرقةفيتهمطلبه؟قلة

(1)

لموهومشمهور،واحدبسندالأحاديثصبجماعةتفردإذاوكذا
عنهالمتفردأصحابيشارك

حديثه.أغلبفي

النقادلكلاموالمتتبع
عليهالتمثيلتركتوإنمابجلاء،لهذلكيتبي@

صنيعص
ماكلامهمفييوجدوقدتعداده،يكثرلأنهالنقاد

مماأولىهو

التمثيل.بهحصل

6لشيمخالفغيرالمتفردكانإذاهذا
إذاوأماالأخرى،الرواياتص

أولىالمشهورللإسنادالذاكرفإنالإسناد،فيلغيرهمخالفاالمتفردكان
الحفظ.فيوأسهلبالذهنأعلقالمشهورالإسنادلأنالغالب،فيبالغلط

امرأةصسليمبنصفوانحدثناسفيان@اثناهأ:219)الحميديقال
ع@!اللهرسولأنأبيهاعنالفهريةسرةبنتسعيدأمصأنيسةلهايقال
دابأصبع@هوأشاركهاتين،الجنةفيلغيرهأولهاليتيموكافلأنا@اقال:

(2)

.(10411)الأباطيلمنالكوثريتأنيبفيلماالتنكيل(1)

المفردالأدبفيوالبخاري)21073(،@سندهفيالحميديالحديثهذاأخرج(2)
(246/16)التمهيدفيعبدالبروابن(58)3االصحابةمعجمفيقانعوابن(60)ص
أمعرأنيسةلهايقالامرأةعنسليمبنصفوانعنعيينةبنسفيانعنطرقمن

في=ولنيرهلهاليتيموكافلأنا@اقال:لمجهاللهرسرلأنأبيهاعنالفهريمرةابنةسعيد



المشهوربالحدبثالنريب@لحدبثإعلال
1 1

فيأصوبسفيانإنيمول:مهديبنعبدالرحمل@فإنلسفيان:قيل
@الحديثهذا

لا،فمالوا:صفوان؟أدركيدريه؟وماسفيان:قالمالك،

قالهمالكاإنقالط:ولكنه
عنصفوانعن

عطاء
صسفيان:وقاليسار،بن

قالالاسناد؟،بهذاجاءأي@فصأبيهاعنمرةبنتسعيدأمعنأنيسة

عنصفوان:لناقاللوإ،قالماأحس@ماسفيان:
عطاء

كانيسارب@

الشديد@االإسنادبهذانجيءأنمنعليناأهون
(1)

برعبداللهوقال
صهش@محديثصأبي@اسألتهأ:295)أحمد

ع@مرةب@عمروعنحصين
علقمة

فيالنبي-لمج@!عنأبيهعنوائلبر

ب@عمروع@شعبةرواهقال:الرفع
ع@البختريأبيع@رة@

خالفغ@النبيعنوائلعناليحصبيعبدالرحمل@
شحبة،حصين

(2)

(3)

عيينةابنروايةأنإلاعيينةابنغيررواهوقد@ا،بإصبعيهسفيانواشاركهاتين@لجنة

فيعدالبرابنصححهوالحديث)6/87(،الصحالةمعرفةفيالإصابةانظرأجود،

لكنتعديلأ،ولاجرحأمهماأجدلمامرأتانإسنادهوفي)61/542(،التمهيد

عنبلاغا(948/2)المرط!فيمالكرواهوقدالصحيح،فيشواهدلهالحديث

سليم.بنصفوان

الب@يهقيطريقهمنورواهالحميدي؟شيخهعنرواه(52/3)للفسويوالتاريخالمعرفة

.1283/6)الكبرىفي

بنحصينعروجريرهشيمطريقمن(291/1)السننفيالدارقطنيأخرجه

فيصياقال:صرة،بنعمروفحدثهإبراهيمعلى@ادخلناقال:عبدالرحمن
مسحد

فحدئنيالحضرميين،
علقمة

حينيديهيرفعجمماللهرسولرأىأنهأبيهعنوائلبن

إبراهيم:فقالسجدوإذاركع@)ذاالصلاةيفتتح
إلاي!اللهرسرلرأىأباكأرىما

إنماإبراهيم:قالثممه؟!!ذلكيحفظلموعبداللهذلك؟فحفظالواحداليرمذلك

صلبفيكماأحمدبينهاعلةالأثرولهذاقلتالصلا@ا،افتتاحعنداليدينرفع

لة.سالرا

البختريأبيعنصرةبنعمروعنشعبةعنطرقمنوغيره(316/4)أحمدأخرجه

الحضرمي:حجربنوائلعناليحصبيبنعبدالرحمنعنالطالي
معصلىأنه@ا

يميهعنويسلمالتكبيرعنديديهويرفعرفعو)ذاخفضإذايكبرفكان@اللهرسول

رجالربقيةتعديلأ-ولاجرحافيهأجدلماليحصبيبنوعبدالرحمندا،يسار@وعن

مشهررون.ثقاتالإسناد



1 2 بم5
@لمشهوربالحديث@لفريب@لحدبث)علال

أينمنشعبة،قولالقولحصش،صمرةبرعمروفيأثبتشعبةفقال:

لماوائل؟صاليحصبيعبدالرحصصالبختريأبيعلىشعبةيقع
(1)

لاغريبإسنادهذاأنإلى@ايشيرهأ:755)الحنبليرجبابنقال

علقمةبخلافحافظ،إلايحفظه
مشهور@اطريقفإنهأبيه،عنوائلبن

(2)

الذيالحديثأنعلمإذاكلههذاأن@اواعلمأيضا:رجبابنوقال
يحكملمبإسنادينحديثانأنهظهرفإنواحد،حديثإسنادهفياختلف

أحدهما.بخط!

منه،نقصأوالاخر،علىزيادةأحدهمافييكونأنذلكوعلامة

وغيرهالمدينيب@علييقولفهذااخر،حديثأنهعلىبهيستدلتغيرأو

@ابإسنادي@حديثانهماالصنعةأئمةمن
(3)

المشهورةغيرالأسانيدالثاني:النوع

ذكرهاالمتقدمالمشهورةالاسانيدبينوسطالأسانيد،صنالنوعوهذا
الله.بعونعليهاالكلامالاتيالنادرةوالأسانيد

الإسناد،لأجلالنقادعندترددمحلليسالأسانيدهذهبمثلوالتفرد
التفردلحالةينظروإنمابه،التفردصإشكاللاذاتهحدفيالإسنادأنأي

ذلك.ونحوالتفرد،فيهاوقعالتيوالطبقةالمتفرد،كدرجةالأخرى،بالقرائن

النادرةالأسانيدالثالث:النوع

منبهايرولمالتيالأسانيدتلكهيالنادرةبالأسانيدالمقصود

أوحديثانأوحديثإلابهايروىلاوقدجدا،القليلالشيءإلاالأحاديث
أصلأ.شيءبهايروىلاوقدثلاثة،

.(463/1)عبداللهبروايةالرجالومحرفةالعللحنبل،ابن(1)
.(430/1)رجبلابنالترمذيعللشرح(2)

.(43011)رجبلابنالترمذيعللشرح(3)



ر@لمشهوبالحديث@لفريب@لحديثإعلال

1 2

اخري@:نوعي@إلىتنويعهيمكنالأسانيدصالنوعوهذا

لقاءيعرفلاأهلهاكونبسببالنادرةالأسانيدالأول:
بعضهم

بأحوالهم،للجهالةأوأقطارهم،لتباعدإماالأحاديث،تلكفيإلالبعض،
ذلك.ونحووالقضاءكالسياسةالتحديث،بغيرأهلهالانشغالأو

كانفإنرجالها،شهرةبحسببهاالتفرديتنوعالأسانيدهذهفمثل

بمثلالروايةلأننادرا،إلامقبولابهاالتفرديكىلمالمشهوري@منرواتها

لقاءإثباتإماةأمرينأحدإثباتيخلوصلاالنادرةالأسانيدهذه
بعضهم

صبعضهمرواهاالتيالأحاديثعددزيادةإثباتوإمابعضصن

مهمالأمري@هذينوكلابعض،
علىإثباتهفييعتمدفلاالحديثأهلعند

م@يكونأنإلاثقة،كاندانراو،بهاتمردروايةمجرد
المتقنين.الحفاظ

واحدراوبروايةالأحيانمنكثيرفييقنعونلاالنقادنجدولذلك

هذاأوفلان،م@سماعلفلانيعلملامثلافيقولونالنادرة،الأسانيدلبعض

لاالإسناد
ذلك.ونحوكذا،حديثإلاالإسنادبهذايعرفلاأويجيء،

مثلفإنبالعلممشهوري@غيرالنادرةالأسانيدتلكرواةكانإنوأما

المعروفير@رعيرلانالثقات،سائرصعنهمالتفردقبوليمكنأولئك

حد@م.طلبعلىعادةالمحدثونيحرصلاالرواة

بعفهمالأقرانروايةبسببوذلكلملاحتها،النادرةالأسانيدوالثاني:

وجوده.يندرمماذلك،ونحوالأصاغر،عنالأكابرروايةأوبعض،عن

فالذيرالمشاهير،فيإلاعادةيكونلاالأسانيدصالنوعوهذا

الناقدفإنثمومنذلك،ونحوتلميذه،ع@يرويبعضهمأنأوأقرانأنهم

الغالبلأنبعض،م@بعضهمالأسانيد،هذهرواةسماعفيعادةيرتابلا

اللقاءيكونأنمثلهافي
مشهورأ.رواتهابي@

اللقاءإثباتفيهافإنالراويةمجردأعنيوإنمابالسماعالتصريحاللقاءبإثباتأعنيلا(1)

صنيعمنأحسبهماعلى
النقاد.
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ركبةصعلملماعادة،فيهإشكاللاالأسانيدهذهبمثلوالتفرد

صالشيخأوقرينهصالقرينوروايةللنزول،وكراهتهمالعلوفيالناس

الشيختحديثيقلثموم@منهما،للراويالنازلةالرواياتمنتعتبرالتلميذ
اهلرغبةعدمصيعلمهلماقرينه،أوتلميذهعنيرويهالذيبالحديث

متيسرا،ذلكدامماالأصليالراويعنروايتهيفضلونلأنهمفيه،الحديث

للروايةيضطرونلكيالمشايخبعضع@بعضهميخفيالأقرانأنتقدموقد

التيالأسبابمنيعتبرالتلميذأوالقري@صالروايةفيالرغبة
أنذلكومنالسماع،تدليسفيالوقوععلىالرواةكثيرا@نحملت

@احدثتقال:الثوريسفيانتلاميذأحدوهواهأ81)المباركبرعبدالله

عني،يدلسةهوفإذاذلك،بعدجئتهثمبحديث،الثوريسفيان
رآنيفلما

@اعنكنرويهعنك،نرويهوقال:استحيى،
(1)

تتبعها.أرادلمنكثيرة،ذلكفيوالأخبار

أوأقرانهمصيروونهبماالأئمةبعضعنالتفرديسهلوعليه

لأنتلاميذهم،
بالحديث،عنهالمتفردتحديثقلةيكونعادةالتفردسبب

واهما.المتفرديك@لمإذاهذا

لأسباب،عنهالتفردويحصلبالحديث،تحديثهيقلإنماعنهوالمتفرد
تلميذ،أوقري@عنيرويهالأنهله،بالنسبةنازلةلكونهاالروايةفيكزهده

صصفيهاشيخهلكونأواخر،أرسلهاصأودلسهاقدلكونهأو
لا

ذلكنحوأوعليه،يحرص
الأسباب.من

كانتإنالنادرةالأسانيدأنوالخلاصة
أوالاقرانروايةقبيلص

لمابها،التفردفيإشكالثمةيك@لمالصغارالكبارص
زهدمنعلم

طريقمنهمه(3)الإرشادفيوالخليلي)11401(،الكاملفيعديابرأخرجه(1)
وهوبه،المباركابنعنالتبوذكيإسماعيلبنموسىعنحيئمةأبيابنالحافظ
صحيح.إسناد
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صتك@لمإنوأمافيها،الرواة
م@إلايقبللابهاالتفردفإنالقبيلذلك

الحفاظ،
ومع

صحته.فيتشككقرينةأدنىردهفييكفيذلك

المخالفةالرابع:القسم

التفرد@قبولعلىالمؤثرةالقرائ@أهمالحقيقةفيهيالقرينةوهذه

معبكونأنإماالتفردلأنالرواة،
المخالفةفيالكلاموليسلا،اومخالفة

موضوعمن
للفائدة،وتكميلااستطرادا،إليهاأشرتأننيإلاالبحثهذا

التفرد.موضوعفيداخلةولأنها

قبوله،عدمفيأبي@ذلككاناخرينلرواةمخالفةفيهالتفردكانفإذا

روايةعلىالجماعةروايةتقديمأعنيأحسبفيماالنقادعليهالذيوهذا

حافظا.المتفردكاندانالمنفرد،الواحد

الحلمأهلرأيناالمذهبهذا@اعلى:(@261)مسلمالإمامقال

بنويحيىعيينةب@وسفيانشعبةمثلالحديث،فييحكمونبالحديث

منوغيرهممهدي،بنوعبدالرحصسعيد
العلمأهلأئمة

@ا
(1)

مخالفةفيهكاننمادلجماعة،مخالفةالتفردفييكنلمإذاوأما

إلىحينئذيرجعفإندالأحيانبحضفيلاثنينأوالرواة،سنلواحد

أخرى.مرجحات

ترجيحأهدمهاثصكثيرة،أشياءالمرجحاتفيالناسذكروقد

وصوالقريب،والمختص،الأحفظ،
فيبالأصعبأتىأوالجادة،خالف

أعلم.تعالىواللهذلك،ونحوالحفظ،

اخروجهمنالخبرشهرةالخامس:القسم

موضوعهوالحقيقةفيالقسمهذا
جدامهمةقرينةوهوالبحث،هذا

فأقول:عنه،للحديثالاوانانوقدالغريب،الحديثلإعلال

.(172)صلمسلمالتمييز(1)
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لثاني:الفصلأا
بالمشهورالغريبإعلالأصل

مبحثان:وفيه

وفيهبالمشهور،الفريبإعلالمعنىالأول:المبحث

بالمشهور-@لنريبإعلالمنالمرادالأول:

كلامفيبالمشهور@لنريبإعلالالثاني:المطلب

أهل

وأسباببالمشهورالغريبإعلال@لثاني:

مطلبان:وفيهالروايات،في@لخلل

الحدبث.في@لحديثدخولالأول:المطلب

سند.أوبر@والحديثإلزاقالثاني:@لمطلب



ثا
ر،

ر@لمشهوبالحديث@لنريب@لحديثإعلال

لثاني:لفصلأأ
بالمشهورالغريبإعلالأصل

مبحثان:وفيه

ت--

ير--ت
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8ولىلأاإ@

بالمشهورالغريبإعلالمعنى

النقادكللأمفيووجوده

مطلبان:وفيه

الأول:المطلب

بالمشهورالغريبإعلالمعنى

بالمشهورالغريبإعلالمنالمراد

روايتان:تجيءأنالقرينةبهذهأوالإعلالمنالنوعبهذاالمراد

عندعلةالمشهورةالروايةفتكونمشهورة،والاخرىغريبة،إحداهما

مخالفة،أيبينهمايكونأندونوذلكالغريبة،للروايةالنقاد
وصلص

نقصأوزيادةأوبإبدالالإسنادأوالمتنفيتغييرأوموقوفرفعأومرسل

ذلك.نحوأو

التيللتفردالمصاحبةالقرائنبالمشهورصالغريبإعلالويعتبر

القبول،جانبعلىالغريبالحديثفيالردجانبالغالبفيبهايترجح

الراويتفردتصاحبالتيالقرائنأهمفإنهابالمخالفة،الإعلالفيكالحال

ما،بحديث
القبولجانبعلىالغريبالحديثفيالردجانببهاويترجح

غالبا.
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إلابالمخالفة،الإعلاليشمللفظهكانوإنبالمشهورالغريبعلال@@

والحدالمخالفة،دونالشهرةبمجردالإعلالالغالبفيبهالمقصودأن

فيهيكونبالمخالفةالإعلالأنهولإعلالصنالنوعينهذينبي@الفاصل

ويسمىالروايتين،كلافيواحل!راوعلىاختلاف
مخرجالراويذلك

الحديث.مدارأوالحديث،

مخرجعلىاختلاففيهيكونلابالمشهورالغريبإعلالبينما
كأنوذلكالحديث،

يجيءأوطريقين،صحديثمتىيجيء
منمتنان

أحدويكونمخالفة،المتني@أوالطريقينبينيكونولاواحد،طريق

ماكثيراالمشهورةالروايةفإنغريبا،والاخرمشهوراالمتني@أوالطريقي@

النقاد،عملصمستفيضوهذاالمحدثين،عندالغريبةللروايةعلةتكون

صنيعهم.تتبعلص

الإعلالمنالنوعهذادقة

عندمستغربألدقتهيكونقدالأئمةقبلصالإعلالصالنوعوهذا

السائدلأنغيرهم،
جرىومابالحديثالعلمأهلمنالمتأخرينأوساطفي

يقويفإنهطريقي@وردصإذاالحديثأنهوالعرفعليه
ايلاخرأحدهما

ماأحدهماإسنادفييك@ولممخالفة،يخهالمج@لمإذاوذلك
يوجب

طريقينأوغريبين،طريقينأومشهورير،طريقينورداصسواءالترك،
غريب.والاخرمشهورأحدهما

السنداتحادفإنواحد،بسندمتغايرانمتنانوردإذاالقولوكذلك

المتونم@كثيرلورودوذلكالمتنش،أحدردتوجبعلةيكونلاللمتني@
المتنانكانسواءواحد،بسندالصحيحةالنسخولتعددواحد،بسندالحديثية

مشهورا.والاخرغريباأحدهماكانأمغريبينأمالإسنادبذلكمشهورين

ونجدهمبالمشهور،الغرلبالحديثيعللونماكثيراالأئمةنجدبينما
للحديثمتابعاويعدونهطالغريبالحديثأخرى@مححونتاراتفي
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أنيخالالحديثمعرفةفيالأئمةمكانةيعلمأحدأأظنولاالمشهور،

وعلمأصيلةأسسعلىمبنيأيكونأندونتخرصامنهمجاءقدذلك

تصحيحهاأوالأحاديثبعضإعلالعلىيتواردوننجدهمولذلكدقيق،

بمجرد
ما

يسمع
الناقد

الحديث.منهم

رواهماذلكأشهرومنكثيرة،ذلكعلىالدالةوالأمثلة

جاءنييقول:اللهرحمهأبي@اسمعتقال:الرازيحاتمأبيبنعبدالرحمن

فعرضهدفتر،وصعهمنهم،الفهماهلصالرأيأصحابجلةصرجل

فيحديثلصاحبهدخلقدخطأ،حديثهذابعضها:فيفقلتعللإ،

حديثهذابعضه:فيوقلتباطل،حديثهذابعضه:فيوقلتحديث،

صحاح.أحاديثذلكوسائركذب،حديثهذابعضه:فيوقلتمنكر،

كذب،هذاوأنباطل،هذاوانخطأ،هذاأنعلمتأينمنفقال:

كذا؟،حديثفيكذبتوأنيغلطت،بأنيالكتابهذاراويأخبرك

هذاأنأعلمأنيغيرهو،صروايةصالجزءهذاأدريلا@افقلت:

كذب.الحديثهذاوأنباطل،الحديثهذاوأنخطأ،

فماقال:الغيب،ادعاءهذاماقلت:قال:الغيب؟تدعيفقال:

قلتعماسلقلت:تقول؟ماعلىالدليل
فإنأحس@،مامثليحس@م@

يحس@الذيهوصقال:بفهم،إلانقلهولمنجازف،لمأناعلمتاتفقنا

زرعة.أبوقلت:تحسن؟مامثل

عجبهذاقال:نعم،قلت:قلت؟،مامثلزرعةأبوويقولطقالط:
ط

فيفكتبفأخذ
فيألفاظيكاغذ

كتبوقدإليرجعثمالأحاديث،تلك

أبوقالباطلإنهقلت:فماالأحاديث،تلكفيزرعةأبوبهتكلمماألفاظ

قالكذبإنهقلت:وماواحد،والباطلالكذبقلت:كذب،هوزرعة:

وماقلت،كمامنكرهوقال:منكرإنهقلت:وماباطل،هوزرعة:أبو

هذا!،أعجبمافقال:صحاح،هوزرعة:أبوقالصحاحإنهقلت:

بينكما!.فيمامواطأةغيرم@تتفقان
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ومعرفةبعلمقلناهصانمانجازفلمأناعلمتذلكفعندفقلت:

الناقدإلييحملبهرجاديناربأننقولهماصح@علىوالدليلأوتينا،قد

له:قيلفإنجيد،هولدينار:ويقولبهرج،دينارهذافيقول:
أينص

بهرجحشحاضراكنتهلبهرج؟هذاأنقلت
فإنلا،قال:الدينار؟هذا

لا،قال:الدينار؟،هذابهرجتانيبهرجهالذيالرجلفأخبركلهقيل

رزقنانص،وكذلكرزقت،علماقال:بهرج؟هذاإنقلتأيرفصقيل:

ذلك.معرفة

الجوهريين،صالبصراءمنواحدإلىياقوتفصفتحملله:قلت
هذافيقول:

له:قيلفإنياقوت،هذالمثله:ويقولزجاج،
علمتأي@م@

هذافيهصنعالذيالموضعحضرتهلياقوت؟هذاوأنزجاج؟هذاأن

زجاجا؟هذاصاغبأنهصاغهالذيأعلمكفهلله:قيللا،قال:الزجاج؟

رزقنانحنوكذلكرزقت،علمهذاقال:علمت؟أينفصقال:لا،قال:
وهذاكذب،الحديثهذابأنعلمناكيفنخبركأنلنايتهيألاعلما

@انعرفهبماإلامنكر،حديث
(2)

والمتابعةالإعلالمنالنوعهذابينالفرق

فماقيلفإن
والمتابعةبالمشهورالغريبإعلالبي@إذأالفرفهو

قبيلمنبطريقي@الحديثوروديجعلونتارةالأئمةنجدإذوالشاهد،
الطريقينأحديعلونوتارةبذلك،الحديثويقوونالشاهد،أوالمتابعة
علةأومخالفةوجودعدممعبالآخر

السند؟أوالمتنفي

الأحاديثمتونكثيراصيقبلونتارةالأئمةجحلالذيالفرقهووما
ماوجودعدممعالمتون،تلكبعضيردونوتارةواحد،بسندوردتالتي

الثوابت؟أوالنصوصم@يخالفها،

والإجابةالاستشكال،هذالدراسةجاءإنماالبحثهذاأنفالجواب

.(254/13)النبلاءأعلامسيرمنوالتصويبنجازف(،لمأناذلك)فقدالكتابفي(1)
3-34911)حاتمابيلابنوالتعديلالجر@(2) 51).
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إعلالبم@الفرقفيقال:مختصر،بجوابذلكصيجابأنويمك@عنه،

أمري@:وجودعلىيعتمدبهوتقويتهآخربطريقالطريق

لأنهغريبا،والاخرمشهوراالطريقيىأحدكونالأول:الأمرا-
من

ثلاثةيحتملبينهمامخالفةلاواحدلحديثطريقيىوجودأنالمعلوم

احنما

الاحتمالهذاوعلىمشهورين،الطريقانيكونأنةالأولالاحتمال

عنه،اشتهرعمنالحديثصحةتقتضيالشهرةلأنبالاخر،أحدهمايعللا

متابعأأحدهماكونيقتضيواحدةطبقةمنرجلينعنالحديثواشتهار

حينئذ.بهالحديثويتقوىفوقه،فيمنأونفسهالشيخفيإماللاخر،

الاحتمالهذاوعلىغريبي@،الطريقانيكونأنالثاني:الاحتمالب(

واحدةطبقةمنرجلي@صالحديثغرابةلأنبالغريب،الغريبيعللا

أحدهمايتقوىفقدضعفا،ولاصحةتقتضيلانفسهافيوالغرابةوارد،

وأماللطريقي@،المصاحبةالقرائنبحسبوذلكيتقوى،لاوقدبالاخر،

واردا.إخالهفلابالاخرأحدهماإعلال

ا،صشهوروالاخرغريباالطريقي@أحديكونأنالثالث:الاحتمالج(

صالحديثشهرةلأنبالاخر،أحدهماإعلاليردالاحتمالهذاوعلى

السندصحةفيالتشككعلىيبعثنفسهاالطبقةمنآخرعنوغرابتهرجل

الغريب.

هيالقراشأنغير
فيناقدعندالشكيتنامىفقدحينئلإ،الحاكمة

فيقضياخر،وجهصشهرته@عالغريبالطريقمنالحديثصحة

منالحديثصحةالناقدعندالقراشبعضوجوديقتضيوقدبالإعلال،

يتقوىشاهدأأومتابعأبكونهفيقضيآخروجهصشهرتهمعالغريبالطريق

الحدي@.به

التقوية.أوالإعلالعلىتدلطالتيالقرائنوجودالثاني:الأمر-2

غريبأأحدهماكونعلىيتوقفبالاخرالطريقي@أحدإعلال@أنتقدم
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@لمشهوربالحديثالغريب@لحديثاعحل

أنغيرمعا،غرابتهماعندولاالطريقينشهرةعنديردفلامشهورا،والاخر

اندالغريب،الطريقإعلالفيكافيةوحدهاليستاخروجهصالشهرة

هذابهايتقوىقرائنوجودبدصلابلالتشكك،علىيبعثمماكانت

يجزمثمومنيفعف،أوالشك
التقوية.أوبالإعلالالناقد

ترجعالتيالأموراهمذكرتقدموقدكثيرة،القرائ@أنالمعلومومن
الثالثالمبحثفيالقرائنإليها

منالحديثشهرةومنهاالأول،الفصلمن

فيالتشككعلىتبعثقرينةاخروجهصالحديثوشهرةاخر،وجه
استبعادإلىأدعىذلككانالأخرىالقراشبعضصاحبهامافإذاالئفرد،

التفرد.ذلكصحة

مثلاحديثرويفإذا
وكانالتابعين،أتباعمنرجلينعنطريقينم@

حينئذوينظرذلك،استغربالاخرعنوكريباأحدهماعنمشهورأالحديث

الأخرى.القرائنصالطريقي@يصاحبماإلى

وثقةمشهور،غيرأوالمشهورالطريقفيضعيفاالتابعيتابعكانفإن

الطريقصحةعدمعلىدليلاذلككانمشهوراأوالغريبالطريقفي
أوالضعيفالراويطريقمنالحديثيشتهرأنلاستبعادوذلكالغريب،
لماالمشهور،أوالثقةطريقمنيشتهرولاالمجهول

الناسحرصمنعلم
والمغموري@.الضعفاءبخلافوالمشهوري@الثقاتأحاديثسماععلى

أوثقةتابعيتابعجهةمنوردقدالمشهورالطريقكانإذامابخلاف
قدالغريبوالطريقإمام،

لانهف@ضعيفأومعروفغيرراوجهةوردص

الثقةعنالحديثيضتهرأناستبعادلعدموذلكبالمشهور،الغريبيعل

الناسحرصعدممنعلملماالمغمور،الضعيفعنيشتهرولاالمشهور
ماالضعيفطريقمنالحديثروايةعلى

ثقةطريقمنصتوفرأنهدام

لأنهواحد،بسندرويامتني@كلوفيالقرائ@،بقيةفييقالوهكذا
الاخر+دونأحدهمايششهرأوالسند،بذلكالمتنانيشتهرأنإما

يشتهرلمإذاوكذاللاخر،علةأحدهمايكنلمالمتناناشتهرفإذا
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القرائ@إلىفينظرغريبا،الاخروكانأحدهمااشتهرإذامابخلاتالمتنان،

فيالمتنينوتقاربالغرابة،فيهاوقعتالتيكالطبقةللغرابة،المصاحبة
ذلك.ونحوالألفاظ

الاستنكاركانكلمامتأخرةالغرابةفيهاوقعتالتيالطبقةكانتوكلما

ذلككانكلمامتقدمةالغرابةفيهاوقعتالتيالطبقةكانتوكلماأشد،

أدعى

مختصر،بشكلمثالي@هناأذكرالإعلالمنالنوعهذا

إعلالفيالمثالنهذيروأحدمطول،بشكلذلكبعدعنهماالكلامسيأتي

أحدإعلالفيوهوعكسهالاخروالمثالواحد،بمتنورداإسنادينأحد

إلايروهلمغريبالمثالي@كلافيالإسنادينواحدواحد،بسندوردامتنين

جماعة.رواهمشهور،الآخروالإسنادواحذ،راو

رضيعمرابنحديثالأول:المثال
علىنثل@اكناقال:عنهماالله

قيامونحنونشربنمشيونحنالله-@لارسولعهد
@ا

(1)

عمر:اب@صطريقانلهالحديثهذا

عنحديرب@عمرانصجماعةرواهمشهور،الأول:الطريقأ(

عمرابنصالسدوسيالبزريأبيعطاردبنيزيد

صغياثب@حفصبروايتهتفردغريب،الثاني:الطريقب(

عمرابنعننافعصالعمريعمربنعبيدالله

للطريتامتابعةالاصطلاحيالعرففييعدالطريقي@هذينفأحد

ومعالاخر،
مىواحدغيرالطريقهذاأعلفقدذلك

كأحمدالنقاد
حنبلب@

وغيرهم.المدينيب@وعليمعينبنويحيى

الأصلفإنغياث،بنحفصتفردمجردلهالنقادإنكارسببوليس

بعد.فيمامفصلاسيأتيالمثالهذا(1)
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أمثالهبهيتفردماوقبولتوثيقه
م@

الكبارالثقات
(1)

سميعب@إسماعيلصرواهماحديثهأفرادم@مسلمأخرجولذلك

قالقال:عباساب@ع@جبيرب@سعيدعنالبطينصسلمعن

سمعسمعلامنيك@يم:اللهرسول
بهاللهراءىراءىومنبهالله

لما
(2)

سعيدحديثصثابت@اصحيح:(@435)الأصبهانىنعيمأبووقال

@اغياثبنحفصبهتفردوإسماعيل،ومسلم
(3)

محمدبرجعفرعنحديثهالأئمةمنواحدغيروصحح
برعليبن

يضحيع@اللهرسول@اكانقال:الخدريسعيدأبيعنأبيهصالحسين
رواهسواد@ا،فيويمشيسوادفيويأكلسوادفيينظرفحيلأقرنبكبش

الأربعةالسننأصحاب
(4)

حديثهذافقال:الحديث،هذامحمداص@اسألتالترمذي:وقال

كتابا،أصحهمهوصوحفصغيره،رواهأحدأأعلملاغياثبنحفص
محمدله:قلت

بعجبليسقال:الخدريسعيدأباأدركعليبن
لما

()

منإلانعرفهلاغريب،صحيححسنحديث@اهذاالترمذي:وقال

لماغياثب@حفصحديث
(6)

الأئمةبعضوكان
قالإليه،وبرشدالحديثهذاسماععلىيحرص

الحديث،أكتبدخلة،وعشريننيفاالكوفة@ادخلت:(7)سليمان

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

الأئمةكلامفيالمتأملفإني@53953(،2)التهذببتهذيبفيحفصترجمةانظر
ايلأثبات.الثقاتمنوأنهالرجل،منزلةيعلمفيه

.(2986)@صسلمأخرجه

.(30114)الأولباءحلبة

حوالترمذي)6972(،داودحأبوأخرجه
ماجهوابن2(،52ا7)والنسائي1(،496)

ح
به.حفصعنطرق@نوكيرهم(3128)

.(246)الكبيرصالترمذيعلل

.(8514)الترمذيسش

ترجمته.تقدمتوقدفيه،قدحعلىالمشهورينالكبارالحفاظأحدهو
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حديثه.فكتبتغياث،ب@حفصفأتيت

بنانةفيوصرتالبصرةإلىرجعتفلما
(1)

خدويهأبيابرلقيني

صنحديثقال:الكوفة،منقلتجئت؟أيرصسليمانيالي:فقال

قلت:كله؟علمهأفكتبتقال:غياث،ب@حفصحديثقلت:كتبت؟

لاقلت:شيء؟منهعليكأذهبقال:خم،

عنهفكتبتقال:
بنجعفرعن

الخدريسعيدأبيع@أبيهعنمحمد

سوادفيوبنظرسوادفييأكلكانفحيل،بكبشضحىالنبي-سيدهأن

تعملكنتأيشعينك،اللهفأسخ@قال:لا،قلت:سواد؟فيوينشمي

بالكوفة؟!.

خرجيفوضعتقال:
فأتيتالكوفة،إلىورجعتالنرسيين،عند

قلت:أير؟صفقال:حفصا،
ابرإنقلت:رجعت؟لمقالط:البصرة،م@

ليتك@ولمورجعت،فحدثني،قال:وكذا،بكذاعنكذاكرنيويهخطأبي

غيرها@ابالكوفةحاجة
(3)

نقله،المتقدمالبخاريقولغياثبرحفصتفردقبولفيويكفي

سمعسمعم@لحديثمسلموتصحيح
به.الله

صحفصحديثإنكارسببأنعلىأحسب-فيمايدل-وذلك

يظنهقدماعلىفحسب،التفردمجردليسذكرهالمتقدمالعمريعبيدالله

البعضيظنهقدماعلىعبيدالله،فيلحفصالنقادتضعيفولاالبعض،

عليه.نصمنأرلممماوهوالاخر،

صحفصلحديثالأئمةاستنكارسببعنالبحثفينبغيوعليه

بنانة@اسكة:(497/1)البلدانمعجمفيياقوتقالالنون،وتخفيفالباءبضمبنانة(1)

سعدولدأموهيبنانةبنواختطهاالقديمةالبصرةمحالمن
بنغالببنلؤيبن

@ا.البنانيالبصريأسلمبنثابتالسكةهذهإلىنسبوقدفهر،

ترحمته.تقدمتالمديني،بنعليبابةالبهارالحفاظأحد(2)

بغدادتاربخفيوالخطيب)512(،صالفاصلالمحدثفيالرامهرمزيالقصةأخرج(3)

01)صالحديثطلبفيالرحلةوفي)9/34(، 61 62).
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موضعكاندانالتفردنف@ذكره،المتقدمعبيدالله
الأحيانمنكثيرفيشك

ذلك.حديثهبنكارةالنقادهؤلاءجزمفيوحدهكافيأليسأنهإلا

المتقدمحفصلحديثالأئمةاستنكارسببأنوأححسبمقيده:قال
بعضمنهاواحدةكلعلىنصوقدمتضافرتين،قرينتينإلىيعودذكره

النقاد:

عنالعمريعبيداللهصالحديثبهذاتفردحفصاأنالأولى:القرينة

مماالإسنادهذاومثلعمر،ابنعننافع
كانوإنوحفصعليه،يحرص

أنهإلاتفردهميقبلالذيالتابعينأتباعطبقةمن
مثلهفتفردصغارهم،ص

تردد.موضعالإسنادهذابمثل

عبيداللهطبقةصضعيفرجلعنمشهورالحديثأنالثانية:القرينة

عنللحديثروايتهوهومعروف،غيربسندحدير،بنعمرانأعنيالعمري

مشهور،غيرعطاردبنويزيدعمر،ابرعنعطاردبنيزيدالبزريأبي

رجلعنيشتهرولاضعيفرجلعنالحديثيشتهرأنجدأالبعيدومن
الأسانيد.أصحمنيعدبسندمشهورثبتثقة

وأنصوجودة،غيرالعمريعبيداللهع@الروايةأنعلىيدلوهذا
أخطاقديكونأنإمابهاتفردالذي

وقدالإغراب،تعمدأوروايتهفي

رجح
خطأهناكونهالأئمة

غياث.بنحفصبثقةلمعرفتهم

عطاءبنبكيرإسنادالثاني:المثال
يعمربنعبدالرحمنعن

(1)

متنان:بهرويالإسنادهذا

سث@أحدهما:أ(
عنواحدغيررواهاوهو@الإسناد،بهذاهور

عطاءبنبكير
فأتاهجميهيماللهرسول@اشهدتقال:يعمربنعبدالرحمنع@

ليلةأدرك@افمنعرفة:الحج@بخاللهرسولفقالالحجعنفسألوهناس
جمعليلةمنالفجرطلوعقبلعرفة

فقد
دا.حجهتم

أكثربتفصيلبعدفيماالمثالهذاسيأتي!1)
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ع@واحدغيررواهصاوهوالإسناد،بهذاغريبالثاني:المتنب(

بنبكيرعنشعبةعنسواربنشبابة
عطاء

@اع@يعمر:بنعبدالرحمنعن

@ا.والمزفتالدباءعننهىالنبي-@رو

لأحدهماعلاقةلاالاصطلاحيالعرففيالمتنانأوالحديثانفهذان

وورودهماالأشربة،فيوالثانيالحج،أحكامفيمنهماالأوللأنبالاخر،

وتكونواحد،بإسنادتردالتيالأحاديثلكثرةشيسأ،يقتضيلاواحدبسند

الكثير،الشيءواحدةبترجمةتردالتيالأحاديثمنالصحيحي@

قدبل
إلىالمصنفواحدصبإسنادكثيرةأحاديثالشيخانيخرج

حمادصالعلاءبن
بر

أبيعرعبداللهبنبريدع@أسامة

الصحيحش.فيموسى،أبيعنبردة

عنيوسفبنوكعبدالله
صحيحفيعمرابنعننافععنمالك

فيالنيسابورييحيىب@بيحيىيوسفبرعبداللهإبدالمعونحوهالبخاري،

كثيرذلكوغيرمسلم،صحيح

ومع
منجماعةاستنكرفقدذلك

رواهالذيالغريبالحديثالنقاد

ب@بكيرعنشعبةصشبابة
الأشربة،فييعمرب@عبدالرحملنعنعطاء

بنبكيرع@المشهوربالحديثوأعلوه
فييعمربنعبدالرحمل@صعطاء

كأحمدالحج،
والترمذي،الرازيحاتموأبيوالبخاري،حنبل،ب@

هم.وغير

تفردكونهمجردإلىراجعأشبابةلحديثالنقاداستنكارسببوليس

كانو)نالحديثهذابمثلمثلهتفردمجردفإنالحجاج،بنشعبةعنبه

أحسب.فيمابالنكارةللجزمسببايكونلاأنهإلاترددموضع

أتماعصيروونالذي@الكبار،الثقاتسوارصب@شبابةلأنودلك
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عنهالمكثري@شعبةأصحابوصالتابعين،

ويكفيمثله،تفرديندرنعم
لك.@منهوقعإذابه،ينفردماقبولالأصلأنإلا"قرينةأدنىردهفي

المعلمحسينعنشعبةصبروايتهانفردماالبخاريأخرجولذلك
جندب:بنسمرةع@بريدةبنعبداللهعن

فصلىبط@فيماتتامرأةأن@ا

عنشبابةبه@اتفردنعيم:أبوقالوسطها@افقاملىيخالنبيعليها

@اشعبة
(3)

أنوأحسبمقيده:قال
هذاشبابةلحديثالنقاداستنكارسبب

يعود

عنه،الاخروشهرةشعبةصالحديثينأحدغرابةإلى

الإسنادصكونمع
ايةبروإلايعرفلايعمربنعبدالرحمل@لأنوذلكالنادرة،الأسانيد

قالهعنه،عطاءبنبكير
إلاالإسنادبهذايعرفولاوالأزديمسلم

عرفة.الحجحديث

الثقاتأحدوهوشبابةتفردفلما
بهذااخرمتنبروايةشعبةعن

ذلذكاننفسهالإسناد
إنماأنهحينئذوعلمواالنقاد،كباراستنكار@موضع

عرفة،الحجبحديثيحدثأنأرادشبابةفكأنعرفة،الحجحديثأراد

حديث.فيحديثلهفدخلالمرات،إحدىفي

اخروجهمنالشهرةوقرينةالمخالفةقرينةبينالشبهوجه

معناهليسمشهوراخروجهمنالمحريبالحديثورود
الخللوجود

ثمةأنمعناهوإنماصحيحين،الحديثانيكونفقدالغريب،الحديثفي

وليسالغريص،الحديثفيخللوجوداحتمالإلىتشيرقرينةأودليلا
بلازم.ذلك

264142)الحهذيبتهذيبانظر(1) 6

@البخاريأخرجه(2)
(320).

1)كاالأولياءحلية(3) 94)

.(77)صلمسلموالوحدانالممردات(4)

.(36814)الصحابةتمييزفيالإصابةانظر(5)
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ليسله،أخرىلروايةماحديثروايةفيالمخالفةوجودوهكذا

معناهدانماصحيحيى،الوجهانيكونفقدالحديث،فيالخللوجودمعناه

فيخللوجوداحتمالإلىتشيرقرينةاودليلأثمةأن
الوجهين،أحد

بلازم.ذلكوليس

قرينةلاعتمادلقدمبماواضحابينهماالفرقكانوإنالقرينتانوهاتان

ر،بالمشهوالغريبإعلالبخلافراو،علىالاختلافركنعلىالمخالفة

الأحيان.بعضفييشتبهانقدأنهماإلا

فيجمحهايمك@صوراالمخالفةلقرينةإنأقولذلكولتوضيح

ثلاث:

معي@،شيخع@حديثأجماعةأوثقتانيرويأنالأولى:الصورةأ(

متابع.ذلكفيلهيكونولاالمتن،أوالإسنادفيواحدويخالفهم

الحالةهذهمثلفيالحديثأهلعندوالغالب
ترجيح

الاثنانرواهما

فياخطأقدالمنفرديكونأنالغالبلأنالمنفرد،الواحدعلىالجماعةأو

يكونوقدالأحيان،بعضفيالاثنشعلىالواحدروايةترجحوقدروايته،

فيكانإذاسيحالانفسه،الشيخمنالاختلاف
وكانشيء،حفظه

منالجماعةأوللاثني@المخالف
المتقنين.الحفاظ

عنه،ويختلفونشيخعنحديثاجماعةيرويأنالثانية:الصورةب(

آخروجهغلىأكثرأومثلهمويرويهوجه،علىأكثرأواثنانعنهفيرويه

وأننفسه،الشيخصالاختلافأنالصورةهذهمثلفيوالغالب

ماروواقدالمختلفين
هذهحالاتبعضفييوجدوقدالشيخ،منسمعوه

لاأنفسهمالمختلفينمنالاختلافيكونماالصورة
الشيخ.م@

بحضرواهمايكونأنفإمانفسه،الشيخمنالاختلافكانفإن

الشيخويكونالقراش،بحسبارجحالمختلفي@
قد

عنهرواهفيماوهم

فيللشيخيكونانداما"الاخرون
ويصححإسناد،أكثرصالروايةتلك

مكثرأصالشيخكانإذاسيمالاهؤلاء،رواهوماهؤلاءرواهماحينئؤ
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@لمشهوربالحدبث@لفريب@لحديث)عحل

السبيعي.إسحاقوأبيالزهريشهابكابنالرواية

لاأن@اما
بعضعلىبعضهارجحانولاالوجوهتلكصحةيتضح

بالاضطراب.الشيخروايةعلىحينئذفيحكم

فيعليهفيختلفانشيخحديثأصثقتانيرويأنالثالثة:الصورةج(
أنفتحتملةالمتقدمةالوجوهجميعتحتملالصورةوهذهمتن،أوإسناد

أحدهماروايةوتكونالثقتي@،منالاختلافيكون
وتحتملالصواب،هي

الاختلافيكونأن
تكونأوصحيحتينالروايتانوتكونالشيخ،من

للرواية.المصاحبةبالقرالنكلهذلكويعرفالشيخ،منوهمأإحداهما

الاختلاففيالقولملخصهوهذا
وهومعش،شيخعلىالرواةبين

المخالفةقرينةفيهاتشتبهلاالصورهذهوأغلبعليه،النقادأنأحسبالذي

اخروجه@نالشهرةبقرينة

يعسركبيرااشتباهاالأحيانبعضفيتشتبهانقدانهماغير
التمييزمعه

الرواية،منمكثراعليهالمختلفالشيخيكونعندماوذلكالقرينتين،بين
صحةإلىأدعىذلكلأنفيها،السماعكثرالتيالمتأخرةالطبقاتمنأو

لاقدبلعليه،الاختلاف
نجدولذلكالأحيان،بعضفياختلافايسمى

روايتهم.لكثرةالمصنفينالحفاظبعضعلىالخلافيستشكلونلاالنقاد

بابصهؤلاءأمثالرواياتإعلاليكونلاالحالةهذهمثلوفي
ر-بالمشهوالغريبإعلالبابمنيكونوإنماالمخالفة،بقرينةالإعلال

كانكلماالروايةمكثراصكانأوعليه،المختلفطبقةتأخرتفكلما

وكلمابالمشهور،الغريبإعلالبابمنعليهالاختلافبعضإعلال
مقلاكانأوعليهاختلفصطبقةتقدمت

إعلالكانكلماالروايةمن
بالمخالفة.الإعلالبابمنعليهالاختلاف

ذلكعلىوالأمثلةبالقرينتيى،الإعلالالواحدالحديثفييجتمعوقد

بنيحيىعنهشامبحرصبنالمنهالطرواهمامنهاجدا،كثيرة

قالقال:عنهاللهرضيعمرعنأبيهصأسلمب@زيدع@كثيرأبي



المشهوربالحديث@لنريب@لحديثاعلال
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أتدرونأو@الما،منزلة.اللهعندالخلقبأعظمأخبروني@االله-@و:رسرل

وغيرهالبزاررواهالحديث،@اإيمانا.أعجبالخلقأي
(1)

القشيري،بحرب@منهالسلمةأبوالدستوائيعنبهتفردالحديثهذا

@ا@اثقةحاتم:أبوعنهقالبه،بأسلاالرازيما،حاتملأبيشيخوهو

رمع
@@وقال:الضعفاء،فيالعقيليأوردهذلك

وأوردهنظر@احديثهفي

الكاملفيعدياب@
(4)

قدالحديثوهذا
أنالأول:ةلأمرينالعلمأهلبعضإسنادهيصحح

فضلفيصانماالأحكام،فيليسالحديثأنوالثاني:به،بأسلاالمنهال

فييتساهلونالعلموأهلالإيمان،
الباب.هذا

لقرينتي@:الإسنادبهذاالحديثهذاضعفالنقادبعضأنإلا

نعلمهلاالحديث@اوهذاةالبزارقالالمخالفة،الأولى:القرينة
ىيرو

منإلاعمرعن
الدستوائيهشامع@بحرب@المنهالوحديثالوجههذا

يرويةإنماعمرعنأبيهصأسلمبرزيدعنكثيرأبيب@يحيىعن

مرسلأ@اعمرصأسلمبنزيدصيحيىع@هشامصالثقاتالحفاظ
()

فييخالفقدلك@
فيقولون:العلمأهلبعضوامثالهالإعلالهذا

صزيادةالوصلبأن
لا@العلمأهلمنلجماعةمذهبوهذافتقبل،ثقة

جمهوركانصانتوثيقه،علىمتفقالواصلكانإذاسيما
خلافعلىالنقاد

ذلك.

ةالثانيةالقرينة
تفردقبولبعدمالقولوتقطعالأولى،القرينةتعززوهي

اخرطريقصالحديثشهرةوهيتوثيقه،علىاتفقممنكانولوالمنهال

عنلهواللفظ(238/4)الضعفاءفيوالعقيلي(13/14)مسندهفيالبزارأخرجه(1)

به.بحربنالمنهالعنثقتانوهماشيخيهما

.(357/8)والتعديلالجرح(2)

.(238/4)للعقيليالكبيرالضعفاء(3)

.(331/6)عديلابنلالربضعفاءفيالكامل(4)

.1414/1)البزارمسند(5)



@لمشهوربالحدبثالغريب@لحديثإعلال
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وهوضعيف،
أسلمبنزيدعنحميدأبيبنمحمدواحدصغيررواهما

المنهالرواهمانحوالخطاببنعمرصأبيهص
(1)

محمدورواية
لروايةمتابعةتعدالاصطلاحيالعرففيحميدأبيب@

المنهالبهتفردماقبولعدمتعززأخرىقرينةالحقيقةفيأنهاإلاالمنهال،

أبيبرومحمدكثيرأبيب@يحيىأنذلكفيوالسحبالدستوائي،عن
حميدأبيوابنمعلوم،هوكماإماميحيىأنإلاواحدةطبقةمنحميد

ضعيف
(2)

وهوضعيفرجلع@الحديثروايةعلىالناسيقبلأنالبعيدومن

محمد
لماكثير،أبيب@كيحيىإمامصروايتهويتركونحميد،أبيبن

كثيرأبيبنيحيىكأمثالالأئمةأحاديثعلىالمحدثشحرصصعلم

منكلالمنهالحديثأعلحميدأبيابنطريقمنالحديثوبشهرة

صالحديثهذايعرف@اوإنماالمتقدم:قولهبعدالبزارقالوالعقيلي،البزار

محمدحديث
قدبقويليسالمدينةأهلمنرجلومحمدحميدابيبر

@احديثهواحتملواثقاتجماعةعنهحدث
(3)

حميدصأبيبربمحمديعرفإنماالحديث@اوهذاالعقيلي:وقال

منهالايتابعولاكثيرأبيب@يحيىحديثصبمحفوظوليسأسلمبنزيد

أحد@اعليه
(4)

الدستوائيعنالحديثيروونالحفاظأنالبزارصإليهأشارمالكن
عندالحديثأنعلىيدلمرسلأكثيرأبيبنيحيىص

كثير،أبيبريحيى

الدستوائيتفرديفسروهذامتصلا،عندهليسالحديثانإلاصحيح،وهذا

حجرلابنالعاليةالمطالبفيكمامسنديهمافييعلىوأبوراهويهبنإسحاقأخرجه(1)

(3941123 محمدعنطرقمنوكيرهم(41211)مسندهفيوالبزار(95
أبيبن

حصيدبه.

.(5836)رقمالتهذيبتقريبانظم(2)

.(414/1)البزارمسند(3)

2ضعفاءالعقيلي(4) 38 14.
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أعلم.تعالىواللهأصحابه،سائردونكثير،أبيبريحىعنبالحديث

الثاني:المطلب
العلمأهلكلومفيالمشهوربالحديثالغريبالحديثاعلال

فيالأئمةصوردتالإعلالأوالعللأنواعاصثمةأنالمعلوممن
لمولذلكمعينة،ألقابالهايجعلواأندونالأحاديث،علىكلامهمأثناء

والتفصيلالجادة،كسلوكعرضي،بشكلإلاالمصطلحأصحابلهايتعرض

وغيرها.والمشابهة،لاختلاف،اعند

ربالمشهوالغريبروايةإعلالأعنيالإعلال-صنالنوعوهذا

معويتداخلالعبارات،صنبعددعنهيعبرونالنقاد،عملفيمستفيض

صمجموعة
الحديث.علومأنولسائركحالالمصطلحات

بعضأحاديثطرحفيكبيراسبباالإعلالمنالنوعهذاكانوقد

وهوالحاكميقولولذلكواضحا،ذلكيجدالنقادلصنيعوالمتتبعالرواة،

إلىعمدواقومالمجروحي@@نالثانيةالطبفةداالمجروحين:أنولعنيتكلم

تلكغيرلهاووضعوامعروفة،بأسانيدجميه@هاللهرسولعنمشهورةأحاديث

الأسانيد@ابتلكليستغربعليها،فركبوهاالأسانيد،
(1)

الإعلال،صالنوعهذابمئلالرواةفييتكلمحبانابننجدماوكثيرأ

@ايروىالهاشمي:عبدالواحدبنجعفرفيقولهمنهاكثيرة،ذلكفيوأقواله

آخر،طريقصبهيجيءواحد،بطريقمشهورهوالذيالصحيحالمتن

اخر:فيوقاليعملها@اكانأنهصناعتهالحديثصنيشكلاحتى

لاآخرطريق@نبهفيأتيواحد،طريقسنيعرفخبرإلى@ايحمد

@ايعرف
(3)

.(59)صالإكليلكتابإلىالمدخل(1)

.(21511)المجروحينكتاب(2)

.(258/1)المجروحينكتاب(3)



@لمشهوربالحديث@لغريب@لحدبثاعحل

اخروجهمنبالشهرةالغريبلإعلالالنقاديستخدمهاالتيالعبارات

قدأنهمإلاالنقاد،كلامفيمستفيضالإعلالمنالنوعهذاانتقدم

النوعهذاعلىالدالةالنقادوعباراتالأحيان،بعضفيذلكعلىينصون

نوعين:ههنامنهاأذكرمتنوعة،كثيرةالإعلالم@

فلان،حديثمنالحديثهذايعرفالاقولهم:الأول:النوعا-

ذلك.ونحوفلان(،حديثمنيعرتوإنما

القوليطلقونوقدالنقاد،كلامفيكثيراتوجدوأمثالهاالعبارةهذه

لاأنهأي:فلان،حديثهذافيقولون:معين،حديثعنيسألونعندما

منيصحولاطريقه،إلاصيعرف
عنه.سئلواالذيالطريقهذا

معهاالحديثيكونولاإعلالأ،الغالبفيتكونالعباراتهذهومثل

كانولوحجة،
العلة،هذهعنهتنتفيأنإلىالظاهر،فيالإسنادصحيح

يلي:مامنهاأذكركثيرة،بذلكالأئمةإعلالعلىوالأمثلةثقة،راوبمتابعة

أحمدقالأ(
بهذايحدثالسمانالربيعأبوداكان:(@241)حنبلبر

هذاليسوقال:عليه-أنكرهشحبة،-لهفقالبشر،أبيعنالحديث

لهفقالعليه،وأنكرهبشيء،
هشيم

أناسمعتهقدة
إنماقال:بشر،أبيمن

حدثفلماعمر،ابنجبيرصبنسعيدعمروصبرالمنهالحديثهذا

@اسكتهشيمبه
(1)

عمروبنالمنهالع@مشهورحديثشعبةأنكرهالذيالحديثوهذا

عمرابنقالهبالحيوان،مثلمنلصفيعمرابنجبيرصب@سعيدعن

برشعبةالمنهالعنرواهيرمونها،دجاجةنصبواقدفتيةرأىحي@

غيرهماعنورويوالأعمشالحجاج
(4)

.(84/2)عبداللهبروايةالرجالومعرفةالعللحنبل،ابن(1)

3)11833،أحمدأخرجه(2) عن@طرقمنوغيرهما(238/7)والنساثي1(،20/

طريقه.منوغيره(65)2/31،أحمدأخرجه(3)
.(29614)الأولياءحليهانظو)@ا(
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النقادأكثرعندمتروكوهوالسمانالربيعأبوروىفلما
(1)

هذا

استنكرهجبيربنسعيدصوحشيةأبيبرجعفربشرأبيصالحديث

عنجبيربنسعيدعنعمروبنالمنهالحديثهذا)إنمابقوله:شعبة،

ابن

الحديثلأنبشرأبيعنالحديثالربيعأبيروايةشعبةعلل

أبيبرجعفربشرأبيتلاميذصنوشعبةعمرو،ب@المنهالعنمشهور
يسمعولموحشية،

الحديث.هذامنه

فلما
أزالب@ر،أبيع@الحديثهذالروايةشعبةاستنكارهشيمسمع

هشيم
منه.سمعهوانهبشر،أبيعندالحديثأنعلىبتأكيدهالاستنكارهذا

منهمجماعةهشيمعنرواهوقد
أحمدة

بنوزهيرحنبلبر

سعيدبنوقتيبةحرب
(4)

عوانةأبوبشرأبيصالحديثهذاروايةعلىهشيماتابعوقد

منهمجماعةعنهرواهاليشكري،عبداللهبنالوضاح
محمدالنعمانأبوة

ب@

حسي@برفضيلكاملوأبوفروخبنوشيبانالفضل

(7)

ثابتع@معمرأحاديثهأ:234)المدينيبنعليقالب(

شإءكذا،كانالنبي-س@أنأن@سصثابتجعلومنكرة،غرائبأحاديث

@اأنسصعياشأبيبرأبانحديثهذاوإنماذكره،
(8)

ثابتع@لمعمرحديثاأعلأنهعلىيدلهذاالمدينيبنعليوقول

(307/1)التهذيبتهذيب(1)

2/1)أحمدأخرجه(2) 41).

خمسلمأخرجه)س(
(1958).

.(238/7)النسائيأخرجه(4)

@البخاريأخرجه(5)
(5515).

@مسلمأخرجه(6)
(1958).

خمسلمأخرجه(7)
(1958).

.(72/1)المدينيلابنالحلل(8)
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للغريبإعلالوهذاأنس،عنعياشأبيبنأبانحديثبكونهأنسص

ذلكسببولعلالمديني،اب@عليعناهالذيالحديثعلىأقف

الحديثمتروكفإنهعياشأبيب@أبانأحاديثكتابةصالناسإعراض
(1)

ماوذلكأنس،عنثابتعنلمعمراخرحديثعلىوقفتأنيغير

بحديث@رفوعأأنسعنثابتمعمرصعنعبدالرزاقع@واحدغيررواه

الإسلامفيعقرولاشغار@الافيه:
الترمذيصححهلما

(3)

بعضو

المعاصرين.وبعضكالضياءالمتأخري@

أحمدقالبينما
@اثابتحديثم@منكرحديث@اهذاحنبل:بن

جدأ@امنكرحديث@اهذاالرازي:حاتمأبووقال
(6)

أنس،صعياشأبيبرأبانعنمشهورأنهلهالنقاداستنكاروسبب
سمععمنقالوربماالثوريعنهرواه

عنهورواهيسميهلاأنسا،

حماد
معمرورواهسلمةب@

بغيرهمقروناعنه
(10)

الحديثمتروكرجلوهوعياش،أبيبنأبانعنالحديثوشهرة
يرولمحيثعليه-متفقثقةوهوثابتع@وغرابتهالأئمةتجنبه

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

.(8511)التهذيبتهذيبانظر

حمذيوالتر1(،973)أحمدأخرجه
اجه@وابن1(،614)والنسائي6(،101)

خ@
هم.وغير(1885)

.(15414)الترمذيسنن

.(16515)المختارةالأحاديث

.(11311)المروذيبروايةالرجالومعرفةالحديثعلل

.(36911)حاتمأبيلابنالحديثعلل

1)@االأولياءحليةفينعيمأبوأخرجه 18).

.(1623)أحمدأخرجه

.(38611)الكاملفيعديابنأخرجه

.(16ه)@مأحمدأخرجه

.(8511)التهذيبتهذيب



المث@هوربالحديث@لغريب@لحديث)علال

عبدالرزاقإلاعنهولامعمر،إلاعنهالحديث
(1)

ثابت.عندليس

1 4

الحديثأنعلىتدل،

لاأبان،عنورووهالناستركهلحاثابتعندالحديثكانلوإذ

حمادابانعنرواهوممنسيما
ب@

هوكماثابتأصحابأوثقوهوسلمة

أبان.عرورواهحمادتركهلماثابتعندالحديثكانفلومعلوم،

بي@وقد
أحمد

فقدثابت،ع@معمرروايةفيالخللمكمنحنبلبن

يعنيأبانعملهذاأحمد:@اقالرجب:ابنقال
دانماأبان،حديثأنه

يعنيمعمر
برهلالعنالخلالذكرهدلسهلعله

صالرقيالعلاء
أحمد@ا

(2)

شهرهصتقدمماإلىإضافةحاتموأبوأحمدإليهذهبماويؤيد

أمران:ثابتعنوغرابتهأبانصالحديث

ضرونأأبانع@مرةالحديثهذاروىقدمع@راأنالأول:الأمر

ثابتعنمعمرصعبدالرزاقعنالحديثهذاأحمدأخرجفقدبثابت،

الإسلامفيشغارلامرفوعاانسعنواحدوغيروأبان
(3)

بعضتفسيرفيكلاماأوحديثأثابتسنسمعمعمراأنفيحتمل

أبان.روايةعلىثابتكلامفحملأبانحديث

عياش،أبيب@أبانأغلاطفيمعدودالحديثهذاأنالثالي:والأمر

رواهمثله،مرفوعأحصي@ب@عمرانعنالبصريالحسنيرويهالحديثلأن

الطويلحميد@م؟ا@سنعنجماعة
(4)

حجيربنسويدقزعةوأبو

.(53/2)والافرادالغرائبأطرافانظر(1)

.(865/2)رجىلابنالترمذيعللشرح(2)

.(16ه)عمأحمدأخرجه(3)

4)41834،أحمدأخرجد(4) 94؟3 3،44 والترصذي(2581)داودحوأبو(45

@@
12؟1611)والنسائي(2311) @ماجهوابن7(،2

(3937).

4/4)أحمدأخرجه(5) .(228/6)والنساني9(،2
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ر@لمشهوبالحديث@لنربب@لحدبثإعلال

سعيدبنوعنبسة
(1)

ذلكعلىوالدليلمالك،بنأنسعنورواهعياشأبيبرأبانفجاء

عنالحسنرواهالذياللفظعينهوأنسعنأبانرواهالذياللفظأن

ونقص.زادأنهإلاعمران،

فيشفارولاجنبولاجلب@الالفظه:عمرانعنالحسنفحديث
منالا.فليسنهبةانتهبومنالإسلام

شفارولاإسعادولاالإسلامفيعقر@الالفظه:أنسعنأبانوحديث

النهبة.ذكرونقصوالإسعادالعقرفزاددا،جنبولاجلبولا

عياشأبيبرأبانأتواأنهمعلىالائمةمنواحدغيرنصوقد
ينكرها.ولمبها،فحدثأنسعنوجعلوهاالحس@بأحاديث

الحسنوحديثالحس@عنأنسحديث@اكتبتاهما:6-)شعبةقال
عليفقرأهماإليهفرفعتهماأنس،ع@

@ا
(2)

حمادوقال
67سلمةبر فلمالبنانيثابتعلىأحاديثداقلبتا@(:1

@افانقلبتعياشأبيبرأبانعلىوقلبتتنقلب،
(3)

أبيبرأبانأغلاطمعدوداصالحديثهذاكانفإذامقيده:قال
لهلروايتهعياش،

ع@البصريالحس@حديثالحقيقةفيوهوانس،عن

بهيتفردثمأنس،عنالبنانيلثابتالحديثهذايقعأيرفمنعمران،

لمولذلكدلسه،قدمعمريكونأنإلاعبدالرزاق،إلاعنهيرويهولامعمر
أحدابهيحدث

عبدالرزاق.سوىأصحابهمن

أبانروايةمنمأخوذةثابتعنمعمرروايةأصلأنعلىيدلومما

ألرأخرجه(1)
.(4011)ضعفاءالعقيلي(2)

.(13511)السامعوآدابالراوييلاخلاقالجامع)س@(
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أنسعنثابتلفظيتشابهعمرانصالحس@حديثأصلهاالتيأنسعن

عمران.عنوالحسن

قدعمرانع@الحسنولفظ
أنسصثابتلفظوأماذكره،تقدم

لاوالإسلامفيعقرولاالإسلامفيشغارولاالإسلامفيإسعاد@الافهو:

منالما.فليسانتهبومنجنبولاجلب

طريقمنالمختارةفيالضياءثابتعنمعمرحديثأخرجتنبيه:

فيهمجماعة
@اوالأئمةقال:ثمبه،معمرع@عبدالرزاقصحنبلبنأحمد

الرازيحاتمأبيمنأعلمبعضهمعبدالرزاقعنرووهالذير
@ا

(1)

فيصليسفإنهحنبل،بنأحمدبالبعضيقصدالضياءأنوأحسب

حاتمأبيسأعلمبانهعنهيقالأنيمكنمنعبدالرزاقعنالحديثروى

الموفق.واللهأيضأ،الحديثاستنكرقدحنبلبنأحمدأنتقدموقدغيره،

القاص.المغيرةأبيإسماعيلبرالنضرفيحنبلبنأحمدقالج(

رأيتقيسع@منكرا،حديثأإسماعيلعنروىالإسناد،يحفظيكن@الم

@اأسلمب@زيدحديثهذاوإنماعنه،نرويونصبلسانه،أخذبكرأبا
(2)

@نالقولوهذا
بالحديثالغريبللحديثإعلالحنبلبنأحمد

وسببالمشهور،
ع@@شهورلسانهبكرأبيأخذحديثأنالإعلالهذا

أسلم.بنزيد

منهمكثجرةجسماعةعنهرواه@قد
مالك

أنسبر
(3)

عجلانوابر
(4)

.(168/5)المختارةالأحاديث(1)

2)كلمعبداللهبروايةالرجالومعرفةالعللحنبل،ابن(2) الأوصطالتاريخوانظر7(،9

2/2)للبخاري 8/4)والتعديلوالجرح4(،6 وغيرها.(74

معاإ./2)الموطأفيمالكأخرجه(3)

0/53،24)المصنففيشيبةأبيابنأخرجه(4) 3 2 الزهدفيعاصمأبيوابن7(،/

هما.وغير)42!،ص
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والدراوردي
(1)

زيدبنوأسامة
(2)

أن@اأبيه:عنأسلمبنزيدعنوغيرهم

عمر:لهفقاللسانهيجبذوهوالصديقبكرأبيعلىدخلالخطاببنعمر

الموارد@ا.أوردنيهذاإنبكر:أبوفقالطلك،اللهغفرمه

اخرونجماعةورواه
(3)

فأسقطواختلفواذكرهمتقدمغيرص
بعضهم

متفقونلكنهمعمر،ع@بعضهموقالأسلمذكربعضهموأسقطعمرذكر

منهمأسلم،ب@زيدعنالحديثروايةعلى
عمربنوعبداللهالثوري،ة

بروهشام
سعد

قيس.ب@وداودالخمسبنوسعيرعبداللهب@ويحيى

عنالأثرفروىالقاصالبجليإسماعيلبرالنضرالمغيرةأبوفجاء

خالدأبيب@إسماعيل
اللهرضيبكرأبا@ارايتقال:حازمأبيبنقيسع@

لسانهبطرفاخذاعنه
هذايقول:وهو

النضرعنرواهالموارد،،اوردني
جماعة

(4)

صحيح،الإسنادوهذا
أبيصوروايتهقديم،حازمأبيبرقيسلأن

البخاريصحيحفيبكر
()

أصحهوبلأسلم،ب@زيدلإسنادمتابعأيراهالإسنادهذافيوالناظر
عنقصةيحكيفإنهالإرسال،أبيهعنأسلمبرزيدروايةظاهرلأنمنه،

تلقاهأنهولاراهما،بأنهيقلولموعمر،بكرأبي
هليعلمولاعمر،م@

يلاأمبكرأباسمع

أحمدأنكرولذلك
يشتهرأنلاستبعادالمغيرةأبيروايةحنبلبن

وغيرهما.(17/1)يعلىوأبو)941051(،الزهدصفيأحمدأخرجه(1)
.(1719)الأولياءحليةفينعيمأدرأخرجه(2)

عاصمأبيوابن)2/135(،وهناد)11521(،صالمباركابنمنلكلالزهدانظم(3)
5)224؟صوهببنلعبداللهالحديثفيالجامعوانظروغيرهم،(25)ص 20)

1للدارقطنيوالعلل 6 1 1 5 8 1 للخطيصالنقلفيالمدرجللوصلوالفصل1(،1
(20925111).

.(55)الصمتفيالدنياأبيابنأخرجه(4)

(5)
@البخاريصحيح

.(38س4)



@لمشهوربالحديث@لفريب@لحدبثاعحل
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أبيبنإسماعيلطريقمنيشتهرولاأسلم،بنزيدطريقمنالحديث
خالد.

أسباب:ثلاثةإلىأحسب-فيمايرجع-الاستبعادوهذا

برزيدإسنادصأصحخالدأبيبرإسماعيلإسنادهأنأولها:

بالاشتهار-أولىفهوأسلم،

قدخالدأبيبرإسماعيلأنوثانيها:
بنزيدموتبعدحيابقي

شهرةأكثرصعنهلاشتهرعندهالحديثكانفلوسني@عشرأسلم

لملصسيحصلكانعلواعنهالروايةفيلأنأسلم،بنزيدعنالحديث

عندليسالحديثأنعلىيدلمماالمحدئين،صأسلمبنزيديدرك

خالد.أبيبنإسماعيل

إسنادالحديثالمغيرةأبوبهروىالذيالإسنادهذاأنوثالثها:

مهديواب@وكيعتلاميذهوعنهكالثوري،الكوفةأهلمنوالمحدثونكوفي،

فيالكوالإسنادكانفلوالمدني،الإسناديروونإنماوغيرهموقبيصة

المدنحي@.طريق@نالحديثروايةعلىالكوفةأهلاقتصرلماموجودأ

المشهورأووالمعروفغريب،حديث)هذاقولهم:ةالثانيالنوع-2

العبارات.منذلكونحووكذا(،كذاحدبث

صيقعوأمثالهالتعبيرهذا
للحديثإعلالوهوكثيرا،النقدأئمة

منهميقعوقدغالبأ،المعروفأوالمشهوربالحديثالغريب
ذلك

وجودمع

لاحينئذالغريبالحديثفيالوهمأنإلاالغريب،الحديثفيمخالفة

يكونلاحينبهالعنايةوينبغييخفىالذيدانماالعلم،أهلعلىيخفى

المشهورللحديثمخالفأالغريبالحديث

يلي:مامنهاأذكركثيرة،بذلكالأئمةإعلالعلىوالأمثلة

توفيبينما(2117)رقمالتهذيبتقريبفيكمااهأ36)سنةأسلمبنزيدتوفي(1)

.(438)رقمالتهذيبتقريصفيكمااص(46)سنةخالدأبيبنإسماعيل
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@لمشهوربالحدبث@لفريب@لحدبثاعحل

أخبرناقال:وكيعأخبرنالاقال:أنهأبيهعنأحمدبنعبداللهذكرأ(

محمدعنالمغيرةبنسليمان
القراعةعنعمرابنسألتقال:سيرينبن

محمدوكيع:قالأبي:قالالإمام،قراءةتكفيكفقال:الإمامخلف
بن

محمدنسختنافييكنولمسيرين،
معروفهذادانماأبي:قالسيرين،ب@

سيرينبنأنسص
@افيهوهموكيعأأنيرىكأنه

(1)

الأثرلأنبالمشهور،للغريبإعلالهناأحمدالإمامقولمقيده:قال
سيرين،بنأنسروايةمنمشهورعمرابنص

منهمجماعة،عنهرواهفقد
شعبة

(2)

الشهيدبنوحبيبوالمسعوديحسانبنوهشام
()

محمدعنوكيعحديثأحمدالإمامفأعل
مععمرابنصسيرينبن

يعداخر،طريقهووإنماالجماعة،لحديثمخالفاليسوكيعحديثأن

متابعة.الاصطلاحيالعرففي

بنأنسعنالحديثشهرةأحسب-فيماالإعلال-هذاوسبب

عنه،الحديثباشتهارأولىهوعمنوغرابتهسيرين
محمدوهو

سيرين.ب@

الحديثغرابةفكانتأنس،منالناسعندوأشهرأعلممحمدألأن

محمدص
منهأدنىوهوأنسأخيهعنوشهرتهالناس،عندجلالتهمع

محمد.عنالحديثصحةعدمعلىدليلمرتبة

رواهحديثعنأبي@اسألتهأ:327)حاتمأبيابنقالب(

مكةنزيلالبصريحسانبنحسانعنالقزوينيعبدكبنيحيى
شعبةعن

إليالنبيلعهدإنهقال:أنهعليعنحبيشب@زرصثابتبرعديعن
هذايقول:أبيفسمعتصنافق،إلايبغضكولامؤص،إلايحبكلا

عنروىوقدعلي،عنحبيشبنزرعنعديعنالأعمشرواهالحديث

.(3853)عبداللهبروايةالرجالومعرفةالعللحنبل،ابن(1)
.(17يهالجعدصابنمسندفيالبغويأخرجه(2)

.(14012)المصنففيعبدالرزاقأخرجه(3)

محمداخرجه(4)
.(193/1)الموطأفيالحسنبن

@ا(.912)أحمدأخرجه(5)
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لووغلط،شعبهحديثومنبالأعمش،معروفوالحديثالخلق،الأعمش

صيسألماأولكانشعبةعندالحديثهذاكان
@االحديثهذا

(1)

بالأعمش،معروفداوالحديثالرازي:حاتمأبيقولمقيده:قال

يسألماأولكانشعبةعندالحديثهذاكانولوغلط،شعبةحديثوص

عن
بالأعمش،مشهورالحديثفإنبالمشهور،للغريبإعلال@االحديثهذا

نميرب@عبداللهسنهمجماعة،الاعمشعنورواهمسلم،أخرجه

ووكيع
بنوالفضلالرمليزكرياوأبومعاويةوأبوالجراحبر

هم.غيروسىمو

صبأحس@عليصيروىنعلمهلاالحديث@اوهذاالبزار:قال
هذا

د@الإسناا
(7)

وهوالقزوينيعبدكبريحيىفرواهشعبةحديثوأما
ثقة

ع@

برحسان
أبوفيهتكلمالصحيح،فيللبخاريشيخوهوالبصري،حسان

حاتم
(9)

شعبةصيروهلمغريبحديثوهوللأعمشمتابعأشعبةص

عبدك.بنيحيىإلاعنهولاحسان،بنحسانغير

معالطريقلهذاحاتمأبيلاعلال
الأعصثرلطريقمخالفغيرأنه

6)

./2)حاتمأبيلابنالحديثعلل

@ماجهوابن(84/1)أحمدأخرجه
(1114.

حمسلمأخرجه
حماجهوابني@/711(،والنسائيل@7(

(114).

حمسلمأخرجه
ص@ماجهوابن(78)

(114).

.(3736)الترمذيمماخأخرجه

.(115/8)النساثيأخرجه

.(227/2)البزارمسند

.(17319)حاتمأبيلابنوالتعديلالجرحانظر

.(217/2)التهذيبتهذيبانظر

)4/581(،الحليةفينعيموأبو)7321،صمعجمهفيالصيداويجميعابنأخرجه

دمثقتاريخفيعساكروابن(546/2)والتفريقالجمعأوهامموضحفيوالخطيب

به.عبدكبنيحيىعنطرقس(276/42)
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@لمشهوربالحديثالغربب@لحديثاعلال

شعبة،عنيشتهرولاالأعمش،صالحديثيشتهرأناستبعادإلىيرجع

مع
لسببين:أولىشعبةعناشتهارهأن

علمأستاذإنهبلوأوثق،الأعمشمنبالحديثأعلمشعبةأنالأول:
مناره.وناشرالعلل

أنهالثاني:والسبب
توفيإذسنين،عشرأكثرصالأعمشبعدبقي

سنةالأعمش
سنةشعبةتوفيبينماومائة،وأربعبنثمانأوسبع

ستي@
(1)

يدركوالمالذيرالحديثأهلعليهلحرصعندهالحديثكانفلو

لماالأعمش
روايتهمفي

له
فيماحاتمأبوقالولذلكالعلو،صشعبةعن

هذاعنيسألماأولكانشعبهعندالحديثهذاكان@اولوتقدم:

@ا.الحديث

وذلكغلط،عبدكبنيحيىروايةأنعلىتدلأخرىقرينةوهناك
عنالحديثبهذاشبيهااخرحديثاشعبةعنيروونالثماتمنجماعةان

لامرفوعاالأنصارفيعازببنالبراءعنثابتبنعدي
مؤمنإلايحبهم

منافقإلايبغضهمولا
(2)

يتوضأكانع@هالنبيأنأنسعنحميدحديثمنالترمذيروىض@(
أنتم؟تصنعونكنتمفكيفلأنس:قلتقال:طاهرغيرأوطاهراصلاةلكل
انسعنحميد@اوحديثالترمذي:قال@ثمواحدا،وضوءأنتوضأكناقال:

كريبحديث
(3)

حديثالحديثأهلعندوا@شمهورالوجه،هذامن

أنس،صالأنصاريعامربرعمرو
(4)

.(2790)رقموشعبة!2615)رقمالتهذيبئفريبفيالأعمشترجمةانظر(1)
9)41382،أحمدالحديثأخرج!2) حوالبخاري2(،2

حوسسلم(3793)
(75)

حوالترمذي
(-3 ماجهوابنول(15)الكبرىفيوالنسائي(90

منوغيرهم(163)ح
به.شعبةعنطرق

هكذافقط،كريبقالأنهوالصوابعربب(،)حسنالمطبوعفيجاء(3)
تحفةفي

.(24111)الترمذيعلىالطوسيمستخرجوفي)11102202(،الأشراف
.(861187)الترمذيسنن(4)
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مجريكونفقدالإعلال،إرادةفيصريحاليسهذاالترمذيقول
د

التعبيرهذاأمثالأنلبيانبهالتمثيلتعمدتوقدالترمذي،مناستغراب

ذلك،علىيدلماالسياقفييكنلمماالإعلالإرادةفيبصريحليس

السابقش.القولي@فيتقدمكما

ساقربأن@ع@حميدلحديثالإعلالإرادةاحتمالأنإلا
احتمال

الترمذي،قالكماجدأعنهغريبالحديثلأنوذلكالاستغراب،مجرد

فيالطوسييسندهولمالترمذي،غيريخرجهفلمالمخرج،ضيقإنهبل

عليه.مستخرجه

ذكرمقابلةفيعامربرعمروع@الحديثشهرةذكرالإعلالووجه

حميد.عنغرابته

الثوريمنهم،جماعةالأنصاريعامربنعمروعنرواهوقد
(1)

وشعبة
(2)

بنوعمروالطويل،حميدع@يشتهرلمبينماالقاضيوشريك

فإنهالطويلحميدبخلافبالعلممشهورغيرأنهإلاثقةكانوإنعامر

جداالمشهوريرالعلمأهلمن
()

وهوبالمشهورليسرجلع@الحديثواشتهار
عامرب@عمروهنا

وهومشهورطبقتهاخرصعنوغرابته
أنعلىدليلالطويلحميدهنا

وعمرعنالحديثروواالذيروالثلاثةسيمالاحميد،عندليسالحديث

لرواهالأقلعلىاولرووهحميدعندالحديثكانفلولحميد،تلاميذكلهم

ماغير
النقادالأئمةبهايعلالتيالكثيرةالعباراتصتقدم

هذاكقولهم:وذلكأخرى،وجوهلشهرتهاصالغرائبالأحاديثمنكئيرأ

1)طمأحمدأخرجه(1) 3،21 حوالبخاري(33
حوالترمذي(412)

(06).

1)@مأحمدخرجه((2) 9،42 .(85/1)والنساني(60

1)@مأحمداخرجه(3) ما-وابر(171)داودحوأبو(54
@

(9.).

.(53/8)التهذيبتهذيبانظر(4)

.(3534/3)التهذيبتهذيبانظر(5)
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ر@لمشهوبالحديثيب@لفر@لحديثإعلال

لاأوالإسنادبهذاخطأأوالإسنادبهذامنكرأوالإسنادبهذاباطلحديث

العبارات.منذلكونحوالإسناد،بهذايصح

الحديثبهرويالذيبالإسناديقيدوهاأندونالعبارةيطلقونوقد

بعينه.الإسنادذلكالحقيقة-فيومقصودهم-

لهاإطلاقهمويكونالنقاديطلقهاماكثيراوأمثالهاالعباراتوهذه

عندوذلكالمتأخري@،عامةعندمفهوما
مخالفةوجود

الحديثروايةفي

علىواختلافموقوف،ورفعمرسل،وصلمنأخرى،لرواياتالمعلول،
ذلكونحوبه،يرويالذيالسندأوشيخهتعيينفيراو

الاختلاف.س

المتأخرينبعضعندمفهوماالعباراتتلكمثلإطلاقيكونلاوقد
عندوذلكالأحيان،منبعضفي

المخالفةوجودعدم
الحديثروايةبي@

الغريبللحديثالأئمةإعلالسببويكونالروايات،منوغيرهالمعلول
الحديثصبالشهرةأولىليستاخرىبروايةالحديثاشتهارحينئذ

الغريب.



المشهوربالحديثالغريب@لحديثاعلال
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--

الروايات؟فيالخللوأس@ا@بالمشهورالغريبعلال 8@@إ@!

القرائنصقرينةيعتبرمشهوربوجهالغريبالحديثورودأنتقدم

سببعلىقرينةفهيكالمخالفة،الروايةفيخللوجوداحتمالترجحالتي

الحقيقة.فيالخللسببوليستالخلل،

مردهويكونالراوي،صنمتعمدأيكونقدالروايةفيالخللوسبب

منهالخلليقعبحيثالتضليل،إرادةأوالتحديثشهوةإلىحينئل!
بسبب

ذلك.ونحوبه،تفردمنغيرإلىنسبتهأوحديث،سرقة

متعمدأالخللسببيكونلاوقد
حينئذ@ردهويكون6الراويقبلصن

حديث،فيحديثدخولبسببالخلليقعبحيثالضبط،فينقصإلى

ذلك.نحوأوأسانيد،تشابهأو

لاالروايةفيبهاالخلليقعالتيالأسبابوهذه
إلا@عبهايجزم

يكونقدالناقدعندعليهاوالدليلعليها،الدليلووجودوقوعها،إمكان

اخروجهمنالشهرةيكونوقدالمخالفة،

دونناقدعنددليلاالشهرةأوالمخالفةتكونبحيثالخلليخفىوفد

وذلكأصلا،دليلالخللعلىيكونلاوقدوقت،دونوقتفيأوآخر،

كله
أوالنقاد،أحكامتختلفذلكعلىوبناءوغموضه،الخللنوعبحسب

الواحد.الناقد
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ر@لمشهوبالحديث@لنريب@لحديثإعلال

إعلالبقرينةإدراكهايمكنالتيالرواياتفيالخللأسبابوأهم

حديثدخولأولهما:مطلبين،فيجعلهمايحس@سببانبالمشهورالغريب

يرويه.لابراوحديثإلزاقوالثاني:حديث،في

الدىيمالدىالده

الأول:المطلب

حديثفيحديثدخول

حديثفيحديتبدخولالمراد

دخولمعنىبينمنالحديثعلومفيكتبممنالحقيقةفيأجدلم
النقادكلامأجدصولمالحديث،فيالحديث

الأحكامبعضإلاذلكفي
حديث.فيحديثلفلاندخلقدبأنه

أنرأيتثمالزلل،خشيةذلكمعنىفيالكلامأتهيبكنتوقد

هذاتجليةبالله-مستعيناأحاول
لهلماالحديث،علومصالمصطلح

من

الدراسة.بموضوعالتعلق

جوانب:ثلاثةم@فيهوالكلام

هذامعنىفيالأول:الجانب
المصطلح:

جراءتعمد،دونالراويفيهيقعخللأنهعلىيدلاللفظظاهر
اخرلمتنإسنادافيركبذلك،نحوأونظر،سبقأوبحديثحديثاشتباه

البيهقي:قالفمدبالكتابة،مخصوصأالنقادعندالخللهذايكونوقد
حديثفيصيرحديث،فيحديثلهفيدخليكتبه،فيماالصدوقيزل@اوقد

صحيحإسنادعلىمركباضعيفبإسنادروي
"

(1)

.(30/1)للبيهقيوالآثارالسننمعرفة(1)
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1 5

الخلل:هذابهيدركفيماالثاني:الجانب

بالتفرد،يدركالرواياتفيالخللانولكبعضالخللصالنوعهذا

@عيكونأنإماالحديثفيالحديثدخولبهيدركالذيوالتفرد

آخروجهصالشهرةمعيكونأناما@المخالفة،

ما،بحديثالرواةبعضتفردمجردينكرقدالعلمأهلبعضأنغير

هذابمثلالإعلالإلىحينئذفيلجأغلطه،علىيدلدليللديهيكونولا

حديث.فيحديثلفلاندخللعلهحينئذويقولالظن،بمجردالغلط

الخلل:م@النوعهذاخفاءفيالثالث:الجانب

إلايدركهلاجدأ،دقيقاخللايعتبرالرواياتفيالخللم@النوعهذا

ذلكإلىأشاركماالكتابة،بسببيكونوقوعهلأنوذلكالجهابذة،النقاد

الناقديجعلسبحثثمةيكونولامتنه،غيرمشعلىإسنادفيتركبالبيهقي،

ذلك.ونحووالإدراج،الجادة،كسلوكالغلط،يكتشف

تتعدد:وقوعهوصور

ما؟ولتقصيرالسماع،أثناءحديثإسنادكتبقدالراوييكونفتارة

فيالشيخفيذكرالشيخألفاظبعضبسببهايفوتهالكتابة،فيكتأخر
أثناء

مت@الإسنادذلكإثرالراويفيكتباحاديث،عدةأواخر،حديثاكتابته

نظرهفي@قمنه،سماعهشحخهكتابصنالراويينقلوتارةاخر،حديث

اخرمتنإلىالسندكتابةبعد

إسماعيلبنهشامرواهحديثعنأبي@اسألتحاتم:أبيابنقال

برعبداللهعنشابوربنشعيببنمحمدعن
عنسالمزبرصبنالعلاء

فذكرأبي؟أفيكمقال:انصرتفلمااية،فتركصلىأنهمج@النبيعنأبيه

الحدبث.

هذاأبي:قال
طحديثفيحديثإسماعيلبنلهشامدخلوهم،

محمدأصنافبعضفينظرت
رواهالحديثهذافوجدتشعيبب@

ع@شعيببنمحمد
محمد

أنأبيهع@عروةب@هشامعنالبصرييزيدب@
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@لمن@ههربالحديث@لغرب@لحديث)محلال

بنعبداللهحديثبجنبهورأيتهكذا@رسلا،ايةفتركصلىمج@النبي

فقال:الليل،صلاةعنسئلأنه@يه@هالنبيعنأبيهعنسالمصالعلاء

الصبح.خشيتفإذامثنى،مثنى

بنعبداللهحديثمتنإسماعيلبنهشامعلىسقطأنهفعلمت

محمدحديثإسنادوسقطإسناده،وبقيالعلاء،
فصارالبصري،يزيدبر

محمدحديثمتن
زبر،بنالعلاءبنعبداللهحديثبإسنادالبصرييزيدبن

عروة،بنهشامعنالناسيرويهمشهورحديثوهذا
(9)

أثناءالخللمنهفيقعالتصنيفإرادةحينأصولهمنالراويينقلوتارة

حمادمنسمع@دمنمعين:ابرقاللذلكولعلهالنقل،
الأصنافسلمةبن

اختلات،ففيها
حمادمرسمعومن

صحيحفهونسخأسلمةبر
لما

(2)

بنسليمانفيالفسويسفيانبنيعقوبذلكنحووذكر

الدمشقيشرحبيلبنتبنعبدالرحمل@
(3)

انتقلحديثبإسنادابتدأفإذانفسه،كتابمنالراوييحدثوتارة
فيالخللأنإلالذلك،يتنبولمبهفحدثاخر،حديثمت@إلىنظره
ماكثيراالأخيرةالصورةهذه

يرجع
مابمجرديكتشفهلأنهالراوي،عنه

كثيرة.ذلكعلىوالأمثلةأخرى،مرةأصلهم@يحدث

إذاإلانفسه،الراوييدركهلاقدفيهاالخللنف@الأولىالصوروأما
معهكانوامنمعتذاكر

الراوييدركهلاوقدمنهم،استثبتأوالسماع،في
عليه،يتابعونهلاالناسأنعلمإذابه،تحديثهعندطويلة،فترةبعدإلا

.(7711)حماتمأبيلابنالحديثعلل(1)

262/72)الكمالتهذيبفيالمزيمماالقولهذاذكر(2) إلىقولهبنسبةجازمأ(63
محمدبنجعفم

ثقة.هذاوجعفرمعين،بنيحيىعنالطيالسيعثمانأبيبن

إنمامعينابنكلاموكذاهناالفسويوكلام)21542(،للفسويوالتاريخالمعرفةانظر(3)
استفدته

قدبايحاتمالدكتوركانالتنكيلفيللمعلميكلاممن
به.كاتبني
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أوفيهسمعالذيأصلهفيوجودهعلىاعتماداخللابكونهيقنعلاوقد

صاحبهقدالخللأنيدركولاالقديمة،أصولهأوالشيخ،أصلمننسخه

المتقدم.الوقتذلكمنذ

عليهاتدلقرينةأيوجودلعدمإدراكهايعسرالأخطاءهذهومثل

تكونقدالأحيانبعضفيالقرينة-إنبلالمخالفة،أوالتفردسوى

المخطىء.للراويالأمرظاهرفيمؤيدة

اخرراوويأتيمشهور،بسندحديثاراوأكثرصيرويكأنوذلك

سندأومشهور،غيربسندالحديثفيروي
يعسر

بينرجلايدخلأوحفظه،

عنه.بالروايةالمشهوروتلميذهشيخ

سعالصوابأنالروايتي@فيالناظريظ@قدالحالةهذهمثلففي

بينماالضبط،مزيداحتمالمنروايتهعليهاشتملتلماالمنفرد،الواحد

للراويدخلقدأنهوجههيكوندانماذلك،خلافعلىالأمرحقيقة

حديث.فيحديثالمنفرد

ليسالتيالأحاديثفيأشديكونالإعلالمنالنوعهذامثلوخفاء

حديثااستنكرإذاالنقادكثيرأصنجدولذلكأصلا،راوعلىخلاففيها

حديث.فيحديثلراويهدخللعلهيقولفيهالغلطوجهيدرولم

حديثفيحديثدخولعلىأمثلة

منها@اجدا،كثيرةالرواياتفيالخللصالنوعهذاعلىوالأمثلة

نومهمنأحدكماستيقظإذا@امرفوعأ:هريرةأبيحديثالأول:

يدهباتتأينيدريلاأحدكمفإنوضوئهفييدخلهاأنقبليدهفليغسل
@ا

عليه.متفق

سنهمهريرة؟أبيأصحابصجماعةع@اشتهرالحديثهذا
ة
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المشهوربالحديث@لغريبالحديثإعلال

وغيرهم.المسيببنوسعيدعبدالرحملنبنسلمةوأبوالأعرج

محمدورواه
معاذعنراهويهبرإسحاقعنشيرويهبنعبداللهبن

بر

ابنصعكرمةصالخليلأبيبندخيلعنالوراقمطرصأبيهصهشام

نحوهجممالنبيصهريرةابيعنعباس
(4)

الأئمةصنفإنهبه،تفردهصيعجبشيرويهابرإسنادفيفالناظر

روىوقدراهويه،بنإسحاقمسندراويةوهوالتصانيفأهلالحفاظ

معاذصراهويه،بنإسحاقهناصالحديث
هشامعنالدستوائيهشامبن

معلوم.الحديثم@هؤلاءومكانالدستوائي،

ووجهجدا،الإسنادبهذاغريبشيرويهابنرواهالذيالحديثفهذا

أمور:ثلاثةإلىتعودالغرابة

مطرصقوله:أعنيالأسانيد،فينظيرلهليسالإسنادأنالأول:
ولافيه،يغلطلافمثلههريرة،أبيعنعباسابنع@عكرمةعندخيل

حافظ.إلابهيأتي

بهالتفردأنوذلكالمتأخرة،الطبقاتفيبهالتفرداستمراروالثاني:

ابنهبهتفردحتىاستمربلمطر،صالدستوائيهشامتفردعلىلقتصرلم
راهويه.ابنصشيرويهابنثممعاذصراهويهابنثمعنه،معاذ

حوالبخاري)2/564(،وأحمد1(،1/2)الموط!فيمالكاخرجه(1)
ومسلم)261(،

ح
به.الأعرجعنالزنادأبيعنطرقمنوغبرهم(278)

1124،22)أحمدأخرجه(2) 5،93 حومسلم2(،4،838
)116،والنسائي)872(،

سلمةأبيعنعمروبنومحمدالزهريعنطرقمنوغيرهم9(،9
به.

2)21562،أحمدأخرجه(3) حومسلم(84
منوغيرهم(21511)والنسائيي@72(،

حالترمذيوأخرجهبه،المسيببنسعيدعنالزهريعنطرق
ماجهوابن)42(،

ح
(393)

سمةأبيعنالزهريعنالأوزاعيعنمسلمبنالوليدطريقص

به.معاالمسيببنوسعيد

.(261/7)للدارقطنيالعللانظر(4)

.(166114)النبلاءاعلامسيرانظر(5)
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جماعةروايةصهريرةأبيع@الحديثلهذاأصلوجودوالثالث:

روايةبمثلهشاميتفردأنصحةاحتماليقربوذلكأصحابه،مشاهيريمن

علىيحرصوال@الرواةفإنرواتها،شهرةوعدمإسنادهالطولوذلكمطر،

المشاهيررواياتوجودمعمثلها

لاوبمثله،شيرويهابنتفرد@نيعجبالإسنادهذامثلإلىفالناظر

احتمالين:أحدإلالذلكتفسيرأيجد

الحديثويكونالحديث،هذاضبطقدشيرويهابنيكونأنإما

التفرد.لشدةبعيد،الاحتمال@وهذاجدا،غريباحينئذ

قدشيرويهاب@يكونانوإما
التهمةوأماالأقرب،هووهذافيه،وهم

ذلك.بابةمنشيرويهابنفليسبالوضع

قدشيرويهاب@كانوإذا
فيوهم

أنإلالوهمهوجهفلاالحديثهذا

بمثلروايتهفيراويأتيأنلاستبعادحديث،فيحديثلهدخلقديكون

توهما.الغريبالإسنادهذا

علىتدلقرينةإلىيفتقرحديثفيحديثبدخولالقولأنغير

@ايشبهبقوله:الوهمذلكعلىالدالةالقرينةتلكالدارقطنيبينوقدذلك،

حرفالإسنادبهذاالمعروفلأنحديث،فيحديثعليهدخليكونأن

@اموقوفهريرةأبيكلاممن
(1)

بهذاالدارقطنيإليهاأشارالتيالموقوفةالروايةهذهمقيده:قال

بيانكتابهفيحاتمأبياب@إليهاأشاروإنماأخرجها،أجدصلمالإسناد

الخليل.أبيب@دخيلترجمةفيقالالبخاريأنوذلكالبخاري،خطأ

حاتم:أبيابرفقال@اقملةدفنهريرةأباأنالخليلأبيبى@ادخيل

7/2)للدارقطنيالعلل(1) 61).

2الكبيرالتاريخ(2) 5 3 أبنكتابواستدراكهاسقملة(،)دفنقولهالمطبوعمنسقط(31/

)
حاتم.بي
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@لمشهوربالحديثالنريب@لحديثاعلال

هريرةأباأنعباسابنعنعكرمةعندخيلهو@اوإنما
@ا

(1)

لهدخلقدشيرويهابرأنعلىالدارقطنيبهااستدلالتيفالقرينة

بذلكشيرويهابنرواهالذيمماالمرفوعالحديثغرابةهيحديثفيحديث

هريرة.أبيعلىموقوفبهاخرمتنوشهرةالإسناد،

هذابمثلوالإعلال
فيغريباالإسنادكانإذاإلايكونلاالعادةفي

نفسه،
لهنظيرلاأنهبمعنى

تعددلأنجدا،وجوفىهيقلأوالرواياتفي

ورودفيالإشكالدانمافيه،إشكالولاتقدم،كماكثيرواحدبسندالمتون

الروايةغريبالمتني@أحدكانإذانفسه،فيغريببسندثلاثةأومتنين

واحد.راوبهتفردأنهبمعنى

أحدهماحديثانعندهشيرويهاب@فكأن
والاخراليد،غسلفيمرفوع

إسنادعلىالمرفوعصضتركبا@ولسببالقملة،دفنفيسوقوف

النحوذلكعلىبهفحدثالموقوف،

الغريبالإسنادهذاأنحفظواالذينالأئمةحفظسعةولولاهذا
اخربمت@الإسنادهذاورودعندذلكإلىأشارواثمموقوف،متنبهيروى

وقعتالتيالغرابةهذهتفسيرشيرويهابرإسنادفيالناظرعلملمامرفوع

روايته.في

محمدرواهماالثاني:المثال
عنبتمتامالمعروفحرببنغالببن

محمد
حمادصالوركانيجعفربن

عنعونابرعنالأبحيحيىبن
محمد

أسرعالله،رسولطيا@اقيل:قال:حصينبنعمرانعنسيرينبن
وأخواتها@اوالواقعةهودشيبتنيقال:الشيب؟،إلبك

(2)

.(32)صحاتمأبيلابنالبخاريخطأبيان(1)

كماتفشرهفيصردويهابنأخرجه(2)
الكشافتفسيرفيالواقحةوالاثارالاحاديثتخريجفي

149121)للزيلعي عنطريقينمن(175/4)دمشقتاريخفيعساكروابن(50
محمد

بغداد،تاريخفيالخطيبإلىإخراجهالعلمأهلبعضنسبوقدبه،غالببر

عنه،السهميسؤالذكروإنما@أخرجهيكنولم
الحديث.فيالكلاموبعض



المشهوربالحديثالغريب@لحديثإعلال

قدأنإلابه،بأسلاإسنادوهوتمتام،بهتفردمماالحديثهذا

النقاد.واحدصغيرقبلصنتمتام،علىانتقد

محمدقال
للدارقطني:سؤالاتهفي(@412)السلميالحسيربر

محمدع@)وسألته
لكنهثقة،فعال:تمتام؟غالببن

أحاديث،فيوهم

حدثانهمنها:
ع@

محمد
ع@الوركانيجعفربن

صالأبحيحيىبنحماد

@اشيبتنيقال:النبيع@حصينبرعمرانعنسيري@ابرعنعونابر

لما(وأخواتهاهود
(1)

أنهالدارقطنيوذكر
حي@

ب@موسىعليهأنكر@الحديثبهذاحدث

فأوقفهالقاضيإسحاقبرإسماعيلإلىوجاءأصله،فأخرجوغيره،هارون

فيالخطأالناسعلىوقع@اربماإسماعيل:لهفقالعليه،
ولوالحداثة،

كتابيأصلفيعماأرجعلاأنافقال:يضرك،لمتركته
@ا

(2)

بنسهلأباسمعتمجود،داثقةاخر:موضعفيالدارقطنيوقال

محمدحديثفييقولهارونبنموسىسمعتيقول:زياد
ع@غالبب@

حصينب@عمرانع@سيرينابنصعونابرع@الأبححمادصالوركاني

موضوع.حديثإنهوأحواتها@ا،@اهودقال:النبي-لمج@!أن

هارونب@وموسىالقاضي،إسماعيلمجلسفحضرنازياد:اب@قال

محمدفدخلباهله،غاصوالمجلسعئده،
بهبصرفلماغالب،ب@

ووسعإلي،جعفرأباياإليقال:إسماعيل
السريرعلىمعهله

عليهوعرضتأمله،القاضيأيهاوقال:كتابا،أخرججلسفلما

ترىهلقال:نعم،قال@.واحد؟بخطكلهالجزءأليسوقال@:الحديث،

طواللهإيمماقال.الأصل؟هذاأفترضىقال:لا،قال:الحاشية؟،علىشيئأ

فصاحعلي؟وينكرأوذىفلمقال:
@

الحديثوقال:هارون،بنوسى

ص@للدارقطنيالسهميسؤالاتوانظر)62(،صللدارقطنيالسلميسؤالات(1)
(74

76).

السابقين.المصدرينانظر(2)
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محمدفرواهقال:موضوع،
زالوماساكت،وهوالقاضيبحضرةغالبب@

محمدفضليذكرسالقاضي
@اوتقدمهغالبب@

(1)

إلىأحسبفيمايرجعالتمتامبهتفردلماالحفاظهؤلاءانتقادووجه

أربع

الطبقاتصوالتمتامالحديث،بهذاالتمتامتفردالأولى:

يندرالطبقةهذهوأهلومسلم،البخاريالشيخي@طبقةمنفهوالمتأخرة،

صحيح.بحديثمنهمالإمامتفرد

ماوهوضعيفآخربسنداشتهرقدالحديثهذاأنالثانية:القرينة

حمادرواه
عنويروىزيادبنحميدصخروأبوالأبحيحيىب@

أوضعيفوهوالرقاشيأبانبريزيدصثلاثتهمعمروأبيبرعمرو
إليكأسرعأصحابه:لهقالقال:الله-طلىرسولصأنسصمتروك

لما.المفصلم@وأخواتهاهودقال:الشيب،

منصوربرسعيدانالثالثة:القرينة
(6)

الموصليإبراهيمب@وأحمد
(7)

روياأنهماوذلكالأبح،عنالوركانيصللحديثروايتهفيالتمتامخالفا

أنس.عنالرفاشييزيدصالأبحصالحديث

قدبه،الحديثالتمتامروىالذيالإسنادهذاأنالرابعة:القرينة

عنالبغويمحمدب@عبداللهالقاسمأبورواهماوهواخر،متنبهروي

(2)

(3)

(6)

(7)

2831212)الذهبيللإمامالإسلامتاريخ 84).

عنه.طريقينمن(24712)الكاملفيعديوابن(37015)منصوربنسعيدأخرجه

سعدابنخرجه(
به.صخرأبيعنصحيحطريقمن)11634(،الكبرىالطبقاتفي

ولاهذاعمروعنمعروفغيربسند(1423)والمفترقالمتفقفيالخطي@أخرجه
هو.@نأدري

2711112)التهذيبتهذيبانظر 72).

عنه.(370/5)منصوربنسعيدأخرجه

أحمدشيخهطريقمن(24712)الكاملفيعديابنأخرجه
عنالمثنىبنعليبن

أحمدعليأبي
عنه.الموصليإبراهيمبن
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محمد
حمادع@الوركانيجعفرب@

برعبداللهع@الأبحبكرأبييحيىب@

عون
(1)

محمدص
@الاقال:@@النبيعنحصيىبرعمرانسيريرصبر

عمرانعنمشهوروالمشالخالق،معصيةفيلمخلوقطاعة
(3)

التمتامغالببنمحمدتفردفيالناظرتجعلالأربعالقرائ@فهذه

فيبوهمهيجزم
وجودمعجدايبعدإذبه،تفردالذيالحديثهذا

هذه

يرويهلاحديثالأبحعنالوركانيعنديكونأنالقرائن
معالتمتامإلاعنه

فيوشاركهمشهور،اخرمتنإسنادهليشاركهقدأنه
اخرسندمتنه

أرادحيثحديث،فيحديثلهدخلقدالتمتامأنعلىيدلممامشهور،

حديثمت@إلىبصرهانتقلالإسنادساقفلماعمرانبحديثيحدثأن

عمران.حديثإسنادعلىفركبهأنس

المتقدمالقراشلأنحديثفيحديثلهدخلالتمتامبأنقلت@انما

وجهثمةوليسالوركاني،صتفردهفيواهماكانأنهعلىتدلذكرها

بهأتىالذيالإسنادلأنحديث،فيحديثلهدخليكونأنإلالوهمه

حديث.فيحديثلهدخلأوحافظإلابمثلهيأتيفلامشهورا،ليس

حدثالوركانيأن@اوالصوابقال:حيثالدارقطنيبدلكجزموقد

فيلمخلوقطاعة@الاةقالالنبيأنحصينب@عمرانالإسنادصبهذا

عنأثرهعلىوحدثداالخالقمعصية
حماد

يزيدع@الأبحيحيىب@

التمتاميكونأنفيشبههود@ا@اشيبتنيقال:عيه@النبيأنأنسعنالرقاشي

الاخرى،المصادرمنواستدركتهالمطبوعفيالإسنادمنعونبنعبداللهذكرسقط(1)

حمادالأصلتال:حيثالحديثعقبجاءومما
عنعونبن

محصد
سرينبر

شرين،.بنعنحمادالفوائدوفي

فيالقضاعيأخرجه(2)
بنمحمدمسلمأبيطريقمن(55/2)الشهابمسند

بنأحمد

بغدادتاريخانظربعضهمفيهتكلمقدالكاتبمسلموأبوبه،البغويعنالكاتبعلي

65)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيوقال)1/323(، 5 9 وكادالدنيا،في@اتفرد:(1/

منخاتمة
فيه،.لينعلىداودأبيوابنالبفوي،عنحدث

6)4/234،أحمدأخرجه(3) 6 نحوه.عمرانعنطرقصنوغيره(567،/



ا@8
ر@لمشهوبالحدبث@لغريب@لحديث)علال

لماعليهيتنبهفلمالوركانيعلىوقرأهالأخيرومتنالأولإسنادكتب
(1)

حيويهبنمحمدبرالعباسبنمحمدعمرأبورواهماالثالث:المثال

محمدعن
أحمدعنالمجدربنحميدبنهارونبن

خراشبنالحس@بن

كعببنأبيعنجابرعنسفيانأبيعنالأعمشعنشعبةعنشبابةعن

هوفقال:التقوىعلىأسسالذيالمسجدعنسئلأنه@اعد:النبيعن

هذا".مسجدي

حيويهبنعمرأبوبهتفردجدا،غريبالحديث@ذا@الخطيب:قال

إنهحيويهابنليقالقال:البرقانيبكرأبوحدثنيوقدالإسناد،بهذا

كنتماوقال:واستغربه،مظفرابنالحسينعلىالحديثهذاعرض

يصحالحديثهذاأفى
@ا

(2)

قرينتين:إلىيعودالحديثهذااستنكارووجه

جدا،متاخرةطبقةمنوهوبه،تفردحيويهابرأنالأولى:القرينة

جدا.غريبالخطيب:قالولذلك

رواهماوهوآخر،حديثالإسنادبهذااشتهرقدأنهالثانية:والقرينة

عنجابرع@سفيانأبيصالأعمشعنشعبةصشبابةواحدصغير

برأبي
@اكواهع@ي@النبيأن@ا

(3)

بالنسبةالإسنادبهذاالمشهورهوأبيكيحديثبأنقلت@انما
أيضا.مستغربهذاالكيحديثفإندالاالغريب،للحديث

منكونهالمشهورفإندالاأبي،مسند@نجعلهشبابةلأنوذلك
غريب،حديث@اهذاله:إخراجهبعدالترمذيقالولذلكجابر،مسند

.(2627)صالسلميسؤالاتوانظر)67(،صالسهميحمزةسؤالات(1)

.(7914)بغدادتاريخ(2)

أحمدبنعبداللهاخرجه(3)
المظفربنالحسيروأبو)5/511(،المسندعلىزوائدهفي

الترمذيأنصخربرنامجوفيبه،شبابةعنطربقينص(83)صشعبةحديثفي
شاكرأحمدطبعةفيهووليسأخرجه،
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أنجابرصسفيانأبيعنالأعمشعنواحدغيرالحديثهذاوروى

@اكعببنأبيكوىميخالنبي
(1)

ان،متنابهمرويأالإسنادكونفيليسالاسمغرابوجهمقيده:قال

تقدمكماتستنكر،ولاواحدبإسنادتروىالتيالمتونمنالكثيريوجدفإنه

جابرصروايةأعنيالإسنادهذاأنالاستغرابوجهوإنماذلك،ذكر

واحد.حديثإلامنهايوجديكادلاالأصل،فيغريبةكعببرابي

علىأسسالذيالمسجدحديثالغريبالإسنادبذلكرويفلما

الحسيركأبيالنقاداستغربهالمتأخرةالطبقاتمنراوبهوتفردالتقوى،

محمد
الحافظ.مظفرب@

كانالكي،روايةوهواخرمتنبهاشتهرقدالإسنادهذاكانولما

المسجدبحديثتفردالذيالراوييكونلأنقوياسبباالأمريرهذيىوجود

قدالتقوىعلىأسسالذي
حديث.فيحديثلهودخلروايتهفيوهم

وبعد@شبابة،بإسنادالكيحديثالمتفردالراويعنديكونكأن

علىالأولإسنادفركبالتقوىعلىأسسالذيالمسجدفيآخرحديث

ذلك.نحوأونظرسبقبسببتوهمأالثانيمتن

دخليكونأنأهاب@اقال:حيثالبرقانيالمعنىهذاإلىدهبوقد

دانماعنده،إلاأجدهلمفإنيقبله،أوصعمرأبيعلىحديثفيحديث

أبيا@اكوى!@جمالنبيأنالإسنادهذا
(2)

أنهإلاذلكعلىالخطيبووافقه
رجح

ابرغيرالخطأصيكونأن

حيويهبرعمرأباأنإلاصحيح،القولوهذا@اقلت:قال:حيثالمجدر

قد
المتابعة.ذكرثمالمجدر"اب@عنروايتهعلىتوبع

شاكرأحمدطبعةفيوليسصخر،برنامجفيكذا(1)

(79/4)بغدادتاربخ(2)

.(7914)بغدادتاريخ(3)
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الجادةوسلوكحديثفيحديثدخولبينالفرق

خللوهوالرواة،فبهايقعالتيالأخطاءأنولصنوعالجادةسلوك

قدحديثشيخهعنالراويعنديكونأنوصورتهالذهن،سبقإلىيعود

عندذهنهإلىويسبقالحديث،لذلكشيخهإسناديتذكرفلامنه،سمعه

فيرويبه،الأحاديثصمجموعةبروايةشيخهاشتهراخرإسنادالتحديث

إسنادفيالجادةسلوكيكونلاوقدالمشهور،الإسنادبذلكالحديث

ذلكوكلفوقه،رجلينفيأوفقط،الشيخشيخفييكونقدبلكامل،

المصطلح.علمفيمقررهوكماالإسنادفيالقلبأنولم@يعد

أمرين:إلىيعودحديثفيحديثودخولالجادةسلوكبينوالفرق

المخالفةوجودمعإلابهيحكملاالجادةسلوكانالأول:الأمرأ(

بقرينةيدركقدفإنهحديثفيحديثدخولبخلافمعين،شيخعلى
بمجرديدركوقداخر،وجهمنالحديثشهرةبقرينةيدركوقدالمخالفة،

شديدا.كانإذاالتفرد

غالبكانإذاإلابهيحكملاالجادةسلوكأنالثاني:الأمرب(
أحدهوعليهالمختلفالشيخروايات

ذلكعلىفيحكمالاختلاف،وجوه

عنأبيهعنصالحأبيبركسهيلوذلكالجادة،سلكقدراويهبأنالوجه

سهيلروايةكالبفإنعائشة،عنأبيهصعروةب@وكهشامهريرة،أبي

روايةوغالبهريرة،أبيصصالحأبيروايةوغالبأبيهما،عنوهشام

@عائشةعنالزبيربنعروة

إسحاقوأبيكالزهريمعينبإسناديعرفلامكثراالشيخكانإذاأما

ثموصجادة،بأنهإسنادعنهميوصفلافإنهوأضرابهموالأعمشالسبيعي
د.اروغيرعليهمالاختلاففيالجادةبسلوكالإعلالفإن

أهونالمعروفينشيوخهبعضالمكثرصصالروايةتكونقدنعم
الاخئلافعندفيرجحمعروفين،غيرشيوخصروايتهمنالراويعلى

حفظها.لصعوبةالمعروفينغيرعنالروايةحينئذ



المشهوربالحدبثالفريب@لحديثإعلال
1 7

أهلصيكونأنبدلاجادةبأنهإسنادهيوصفالذيالشيخإنثم

بعدهممنوأماوأتباعهم،التابعحنكطبقتيالغالب،فيالمتقدمةالطبقات

المصنفات.أصحابسيمالاوالأسانيد،الشيوخكثرةفيهمالغالبفإن

لاثموصجادة،بأنهالإسناديوصفلمالأمرانهذانيتوفرلمفإذا

دخلأووهم،يقالدانماالجادة،سلكبأنهبهالحديثروىصيوصف

ذلك.نحوأوحديثفيحديثله

سببالجادةسلوكانهوالقولوخلاصة
روايته،فيالراويلغلط

وجوهأحدكانإذابهويحكمالمخالفة،بقرينةعليهيستدلإنماوأنه

به.الروايةإلىالذصيسبقمشهورا،الاختلاف

سعسواءبالتفرديدركفإنهالحديث،فيالحديثدخولبخلاف

الراويفيةأخطأالذيالوجهكانإذاإلابهيحكمولابدونها،أمالمخالفة

الجادة.سلوكعكسالذهن،إليهيسبقلا

لسان،أوذصسبقالجادةسلوكأنفيبينهماالفرقاختصارويمكن

سمع.أونظرسبقالحديثفيالحديثودخول

طولمعالنوعش،بينيخلطالمعاصرير@نالعلمأهلمنرأيتوقد

سببفيصفالض،هذافيباعه
سلكقدراويهبأنواحدحديثفيالغلط

متباينان.الحقيقةفيوهماحديث،فيحديثلهودخلالجادة،

عنالحدثانيسعيدبرسويدكحديث
ب@أنسعنالزهريعنمالك

رضيبكرأبيعنمالك
لأبيجملاأهدىع@يا!النبيأن@اعنه:الله

جهل
@ا

لهذاروايتهصالكالمشهورصلأنالنقاداستنكرهحديث

الكبرىفيوالبجهقي)411(،صجرجانتاريخفيالجرجانيالقاسمأبرأخرجه(1)

به.سويدطريقمنمأ314)بغدادتاريخفيوالخطيب)5/032(،

بغدادوتاريخ)71/314(،عبدالبرلابنوالتمهيد)1/622(،للدارقطنيالعللانظر(2)

1/21،383)للخطيب / 485).
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بربكرأبيب@عبداللهعنالحديث
حزم:برعمروبنمحمد

أن@ا

عمر@ا(أوحجفيهشامبنجهللأبيكانجملاأهدىفياللهرسول
(1)

مرسلا.

الحديثهذافيالوهمسببأنإلىالنقادمنالبرقانيذهبوقد

فيحديثدخلخطأالحديث@اهذاقال:حيثحديث،فيحديثدخول
@احديث

(2)

الحديثهذاسويدبهروىالذيالإسنادلأنذلكالبرقانيقالوإنما

مالكالأنالجادة،سلوكعلىفيهالوهمنحملبحيثجادةليسمتصلا

لهمكثر،
أسانيدهوأشهرالزهري،غيرأناسعنهمأكثرالذيرالشيوخ@ن

هوكماعمرابنعننافععنروايتهجادةبكونهيوصفأنيمكنالذي

معلوم.

يوصفأنيمكنمعي@إسنادلهوليسأيضا،صكثرالزهريوكذا

عندهأنعلىإليه،الذهنأواللسانيسبقجادةبكونه
التيالأسانيدص

عروةع@أوأبيه،ع@سالمعنكالزهريأنس،عنروايتهغيربهااشتهر

برعبيداللهأوصهريرة،أبيعدأوغيرهسلمةأبيأوصعائشة،ص

لابكرأبيصروايتهفإنأنسفيالحالوكذلكعباس،ابرصعبدالله

جادة.تعتبر

مسألةعلىالمعاصريرالنقادبعضالحديثبهذامثلينما
علومفي

فىحديثدخولهوالحديث،هذافيالواقع@اوالخطأقال:ثمالحديث
قالهكماحديث،

الحديثهذاإسنادأبدلفيهالمخطىءأنحيثالبرقاني،

الجادةفيهسالكامتصل،آخربإسنادالمرسل،

وقعالذيالوصلالجادةبسلوكأرادذلكقائليكونقدمقيده:قال
إذاإلاالجادةسلوكقبيلصيكونلاالمرسلووصلسويد،حديثفي

.(413117)عبدالبرلابنالتمهيد(1)

.(8314)بغدادتاريخ(2)
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رويالذيالتابعيروايةأكثركانت
محين،صحابيعنمرسلأالحديثعنه

القبيل.ذاكمنبصددهنصالذيالحديثوليس

بكرأبيبرعبداللهصالمرسلمالكإسنادأبدلالراويلأنوذلك

أنس،صالزهريعنمالكوهومالك،أسانيدأشهرهوليس@آخربإسناد

يروولم
أحاديثخمسةإلاالترجمةبهذهالموط!فيمالك

(1)

الدى@بهدهالمى

الثاني:المطلب

سندأوبراوالحديثإلزاق

الحديثإلزاقمعنى

آخرسنل!أوراويهغيراخرراوإلىماحديثنسبةهوالحديثإلزاق

ع@ديناربرعبداللهصمالكبهتفردحديثهناكيكونكأنسنده،غير

أوديناربرعبداللهصعيينةاب@صفيرويهالرواةأحدفيأثيعمر،ابر

مالكلروايةمتابعةالظاهرفيروايتهفتكونعمر،ابنعنديناربرعمرو

تامةمتابعةإما
عيينةابرصيرويهأوشيخه،شيخفيناقصةأوشيخهفي

الظاهرفيمالكلروايةشاهدةروايتهفتكونجابرعنديناربنعمروعن

بإحدىإلايكتشفلاالرواية،فيللخللسببايعتبروالإلزاق

صاماوالضبط،العدالةحيثمنالراويحالومعرفةبالمجالسةإماطريقتين،

اخروجهصالحديثشهرةبقرينة

متعمدالأولأنالحديثفيالحديثودخولالإلزاقبينوالفرق
م@

الثاني.بخلافالراويقبل

.(11416)عبدالبرلابنالتمهيدانظر(1)



1 7
@لمشهوربالحديثالنريب@لحديثإعلال

ذلكوقوعككثرةبالقرائ@،لاأوتعمدالراويكونيعرفانما@
من

التعمد.علىحينئذيحملفإنهالراوي،قبل

غلطهواتضحالرواة،راوصبهتفردقديكونكأنأو
ذلكفي

دليلامنهذلكفعلفيكوناخر،صالحديثويرويراوفيأتيالحديث،

ذلكغيرإلىالتعمد،على
بالتتبع.تعرفالتيالقرائ@،من

الحديثفيالإلزاقصور

صورتان:لهالحديثإلزاق

شيخه،عنراوبروايةمعروفاالحديثيكونأنالأولى:الصورة

غيرعنالحديثويرويراوفيأتيخطأ،أومنتقداالغالبفيتفردهويكون

لهليكونبه،تفردمن
متابعا.روايتهفي

ع@أبيهصهشامعنيونسبنعيسىحديثذلكعلىالأمثلةومن

عائشة
عليها@اويثيبالهديةيقبل@س@!اللهرسمول@اكانقالت:عنهااللهرضي

رواه

كثيرةجماعةعنهرواهيونس،بنعيسىعنمشهورالحديث

منهم
مطرفبروعبدالرحيمبر@سرهدومسددبحربرعلية
عنهرواهمنأجلومنوغيرهم،خشرمبروعليأكثمبرويحيى

معيلىبنويحيىراهويهب@إسحاق

(7)

المكافأةبابفيالبخاريأخرجههذايونسبنعيسىوحديث
في

(2)

3)

(6)

(7)

.(3هس@6)داود@وأبو0(،6/9)أحمدأخرجه

حالبخاريأخرجه
(2585).

.(3536)داودحأبوأخرجه

خ@الترمذيأخرجه
(1953).

حمذياخرجه
(1953).

.(26712)راهويهبنإسحاقمسندانظر

.(8218)للطبرانيالاوسطالمعجمانظر
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صحيحوكأنهالهبة،
لهإخراجهعقبقالثمعنده،

@المعيسى:طريقمن

صأبيهعنهشامع@ومحاضروكيعيذكر
يذكرالمانهماأي@ا،عائشة

أرسلاه.بلعانشة

صصحيحغريبحس@حديث@اهذاالترمذي:وقال
لاالوجههذا

هشامعنيونسب@عيسىحديثمنإلانعرفه
@ا

(1)

منجماعةذهبوقد
المرسل:ترجيحإلىالنقاد

احمدقال
الهديةحديثيسنديونسب@عيسى@اكانحنبل:ب@

@ايرسلونهوالناس
(2)

أبيهصهشامعنحديثايسنديونسب@معش:بنيحيىوقال

عن
يحدثونوالناسالصدقةيأكلولاالهديةيقبلكانجم@النبىأنعائشة

مرسلا@ابه
(3)

صأبيهعنهشام@احديثأيضا:وقال
يقبلكل@النبيكانعائشة

@افقطأبيهع@هشامعنهوإنماالهدية
(4)

وهويونسبرعيسىبوصلدداتفردداود:أبووقال
الناسعند

@امرسل
()

إخراجعلىالبخاريالدارقطنيانتقدوقد
فيعدهحيثالحديثهذا

اشتملمعلولةأحاديثذكرابتداء@ابدايته:فيقالقدلانهالتتبعكتاب

منها@اوالصوابعللهابينتأحدهماأوومسلمالبخاريكتابعليها
(7)

مأ.2/8)للطرانيالأوسطالمعجموانظر)4/833(،التر@ذيسنن(1)

.(68/23)الكمالوتهذيب)84172(،دصثقتاريخ!2)

.(28/4)الدوريبروايةمعينابنتاريخ(3)

2)صمالدوريبروايةمعينابنتاريخ(4) 43).

.(210/5)الباريفتحانظم(5)

صالإلزاماتمعالتتغ(6)
(343).

.(120)صالإلزاماتمعالتتغ(7)
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أحدتابعهولويونس،بنبعيسىمعروفالمتصلالحديثفهذا
من

إنماوالترمذيوالبخاريالكبار،النقادهؤلاءعلىذلكخفيلماالثقات

مشهورفإنهالسبيعي،إسحاقأبيبنيونسبرعيسىروايةلأجلصححاه

س
الحديثهذاعليةالعلمأهلبعضانتقدنمادالكبار،الثقات

(1)

عنالحديثبهذافيحدثاللخميالربيعبنحميديأتيكلههذاوبعد

مسندأيونسبنعيسىكروايةعروةب@هشامعنإسماعيلبنالنضر

5وقوتضعيفه،علىالأئمةأكثرفإنبالقوي،ليسإسماعيلب@والنضر 1

بعضهم
(3)

بنحميدبهاتفردإسماعيلب@النضرصالحديثروايةمقيده:قال

كاندانروايةوهيالربيع،
فيأنإلاراويها،لضعفواردأاشتهارهاعدم

مايونسبرعيسىعنالروايةاشتهار
الربيع.بنحميدروايةصحةيدفع

هذابوصليونسب@عيسىتفردا@متنكرواقدالناسأنوذلك

الناسلرواهإسماعيلبنالنضرعندالموصولالحديثكانفلوالحديث،
بذلك.يونسبنعيسىروايةتقويةبغية

ب@عيسىصالحديثهذاروايةعنالربيعبنحميدفعدولوعليه

أمرير:أحدإلايحتمللاإسماعيلبنالنضرإلىيونس

التعمدداماحديث،فيحديثكدخولالوهم،إما
الحديثنسبةفي

يغربالتيالأحاديثلكثرةأرجحالأخيروهذاالإغراب،لإرادةالنضر،إلى
أنهالناقدقلبعلىيهجمبحيثالمحنوالهذا@ىالرسعبرحميدبها

لها.مفتعل

.(21318)التهذيبتهذيبانظر(1)

2الكاملعديابنالروايةهذهأخرج(2) 8 1 121).

أه@3(.15)التهذيبتهذيبانظر(3)

280/22)عديلابنالكاملانظر(4) 81).
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أحمدوقالواحدوغيرمعين،ابنكذبهولذلك
عنه:سئلحي@

@اأمرهصيسألصاذاوع@المسكي@،@ادعوا
(2

حديثهفيعديابنوقال

فألزقهعروةب@هشامعنبهويعرفيونسبنعيسىحديث@اوهذاهذا:

إسماعيلبرالنضرعلىالربيعبنحميد
@ا

(3)

راوفيأتيمعين،بسندمعروفاالحديثيكونأنالثانية:والصورة

منبالشهرةأولىالغالبفييكونآخربسندالحديثويروي
الذيالسند

الحديث.بهعرف

و@من
ع@الدصشقيعبدالرحمل@ب@سلمانرواهماذلكعلىالأمثلة

عمرابرع@نافع،ع@ذئب،أبيابنعرالدمشقي،بر@روانعبدالله

رضي
صلاةلونالصلاة،أقيمتإذا@اع@ب@:اللهرسولقالقال:عنهما،الله

@االمكتوبةالا
(4)

ماوالم@هورنافع،ع@ذئبأبيابنحديثصنغريبالحديثهذا

صجماعةرواه
ع@دينارب@عمروصالحفاظ

عطاء
أبيع@يسارب@

@ام@هورنعيم:أبووقالالبخاريإلاالجماعةأخرجهبه،سرفوعأهريرة

الغفير@االجمعنهرواهعمروحديثم@
(6)

الدمشقيعبدالرحمل@بنسليمانركبانما@
ابرع@الإسنادذلكله

الإلزاق.صورتيإحدىوهذهعمر،اب@ع@نافععنذئبأبي

.(280/2)الرجالضعفاءفيالكاملانظر(1)

.(145)صللحاكمالحديثعلوممعرفة(2)

.(281/2)الرجالضعفاءفيالكامل(3)

3-)الآثارمشكلشرحفيالطحاويأخرجه(4) 1 8 4/2)الكاملفيعديوالن(1/ 5،)0

.(34-/1)الفوائدفيوتمام

2/33،14)أحمدأخرجه(5) 5،55 1،75 حومسلم(31
)6621(،داودحوأبو(71-)

حوالترمذي
حماجهوابن(11612)والنسائي)124(،

كحجرةطرقمنوغيرهم(1151)

به.ديناربنعمروعن

.(138/8)الأولياءحلية(6)
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منجماعةهذاحديثهانتقدوقد
حبانكابنالنقاد،

(1)

عديوابن

سبببيانوسيأتيوالدارقطني
وأنالحديث،لهذاالحفاظهؤلاءانتقاد

فيحبانابرقالولذلكافتعله،قدالدمشقيعبدالرحمل@ب@سليمان

بطريقواحدطريقإلالهايعرفلاالتيالصحاحالمتون@ايلزقترجمته:

بهالاحتجاجيحللاصناعته،الحديثم@علىيشتبهآخر
@ا

(4)

والسرقةالالزاقبينالفرق

إلىالحديثينسبالملزقأنوسرقته،الحديثإلزاقبي@الفرق

بسندمعشراوبهتفردحديثإلىفيأتييروه،لمالحقيقةفيوهوشيخه،

نفسهالحديثفيرويمعين،
بالسنديرويهأنإماثمغيره،آخرراوعن

نفسه
بسنديرويهأنوإمافوقه،أوصالمتفردشيخالملزقةبروايتهفيتابع

الماضيش.المثالشفيتقدمكماالمتفرد،لحديثشاهداحديثهفيكوناخر

مباشرة،نفسهإلىالحديثينسبالسارقإذالحديث،سرقةبخلاف

شيخ،عنراوبهتفردقدحديثإلىفيأتييسمعه،لمالحقيقةفيوهو
روايةفتكونمنه،لهسماعهمدعيانفسه،الشيخعنالحديثذلكفيروي

كذلك.الحقيقةوليستالمتفرد،لروايةمتابعةحينئذالسارق

ترجمةفيعديابنيقولالمصطلحينبي@التفريقهذامعنىوفي

ثقةصترويتكونأنإماجعفر@اوأحاديثالهاشمي:عبدالواحدب@جعفر

يكوندامامحفوظا،متنهولاإسنادهيكونفلامنكر،ومتنصالحبإسناد
الثقةذلكبهتفردقديكونثقةمنالحديثسرق

منهفيسرقالثقة،ص

أولشعبةبحديثسمعإذايجازفأنوإماالثقة،ذلكشيخع@فيرويه
ذلكالشيخيحفظفلارجل،عنهمتفردقدويكونلغيرهم،أومالك

.(3612)المجروحينكتاب(1)

4/2)1/613،الكاملانظر(2) 5

.(93/11)العلل13)

.(3612)المجروحينكتاب(4)
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الحديثذاكفيالرجللذلكيكونولاغيره،إنسانعلىفيلزقهالرجل،

يرويهولاذكر
@ا

(1)

صوأبينأوضحالأحيانبعضفيالسارقتعحدانغير
تعمد

معينراوع@المشهورةالروايةتكونعندماوذلكالملزق،
إلزاقفإنغلطا،

قبيلصويكونمتعمدا،يكونألايحتملحينئل!فيهاغلطبغيرصالرواية

شيخصالسماعادعاءفإنالسرقةبخلافالحديث،فيالحديثدخول

علىغلطقدالمتفردلأنالأحيان،أغلبفيالوهميحتمللاالمتفردذلك

صالحديثسماعالراويفادعاءالحديث،ذلكفىشيخه
الشيخذلك

وإلاالشيخ،منسمعهأنهلاالغالط،المتفردسسرقهأنهعلىيدلحينئد

وهيالروايةتلكعلىيقعأينفمن
وجودلالأنهصاحبها،تتجاوزلمغلط

الشيخ.ذلكعندأصلألها

شعبةصالطيالسيداودأبيتحديثفيالمذكورةالقصةكانتولذلك

الطيالسيداودأبالأنالعجائب،منشعبةعلىفيهغلطالذيشبابةبحديث

شيخعنالراويوتحديثالكبار،الثقاتيعدس
الغلطبالحديثالغالط

أنهعلىذلكمثلوحملالعظالم،صعظيمة
جدا.نادرمتعمدغيروهم

هيوالقصة
عمراب@دينارصب@عبداللهصشعبةعنروىشبابةأن

القزعصنهىلمجرالنبيأن
(2)

أخرجهدينار،برعبداللهعنالمثنىبنعبداللهرواهقدحديثوهو

نظرأ،رواياتهمفيأنإلاالمثنىبنعبداللهغيراخرونورواهالبخاري

ذكره.موطنهذاليس

عمر،ابنع@نافعطريقصالحديثروايةهوالمشهوروالمعروف

.(155/2)الرجالضعفاءفيالكامل(1)

حماجهابنأخرجه(21
به.شبابةطريقمن(3638)

)س!
@البخاريصحيح

(5921).
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الصحيحينفينافعطريق@نوهيواحد،غيرنافعرواهاصفقد
(1)

أخرجهاوقدصحيحةكانتوإنفهيديناربنعبداللهطريقوأما

مشهورة.غيرأنهاإلاالبخاري

طريقمناشتهرتإنمادينار-برعبداللهروايةاعنيالرواية-وهذه

روايةوأماجماعةالمثنىابنرواهاصحيثعنه،المثنىبنعبدالله

شبابة.غيريروهالمفغريبة،ديناربرعبداللهعنشعبة

وأصحابهالحديث،فيالمؤمنينأميريعتبرشعبةأنالمعلومومن
بلبشعبة،الثقةفييقارنولاقليلون،فأصحابهالمثنىابنوأماكثيرون،

معشحبةمئلع@الحديثوغرابةلنقادواحدصنغيرفيهتكلمقد
الأصحابفيولاالدرجةفييدانيهلاعمنواشتهارهأصحابه،وكثرةإمامته
استنكارموضع

حنصورقالالنقاد،عامةشمبابةعلىالحديثاستنكرولذلك

قطشعبةروىمايقول:المدينيعلي@افشهدتالرمادي:
برعبداللهعن

يعنيدينار
@ا.معدودةديناربرعبداللهوأحاديثالحديثهذا

معين:ابروقال
عنوالولاءبيحع@غيهيدهاللهرسولنهىهوإنما@ا

شبابةفيهفأخطأهبته
(4)

اللهرسولنهىفقال:
القزع،ع@

()

(1)
حالبخاريسثسحيح

(5920)
حمسلموصحيح

(2120).

15)والبخاريمماح1(،45ط8212)أحم@أخرجه(2) بنعبداللهعنطرقمنوغيرهما(92

به.المثنى

.(33815)التهذيبتهذيبانظر(3)

غلطعنديوهوشعبة()فأخطأالمطبوعفيالذي(4)
الاسمينشكللتقاربالناسخمن

لمابعيد،شعبةإلىالغلطنسبةأنالاول:ةلأمرينشبالة،هووإنماالمخطوط،في

حديثشأنفيشعبةعناشتهر
رأسيقبلأنأرادوقدعنه،مشهورفإنهالولاء،بيع

حدثوالولاءبيععنالنهيروايةيتركأنالبعيدفمنأجله،منديناربنعبدالله

العكس،لاالمعروفإلىالغريبمنيكونإنماالغلطلانغلطا،القزععنبالنهي
مصنابنأنالثاني:ممواي@

كماقالحيثالحديثبهذاشبابةتفردذكرلد
تاريخفي

يدلمما@ا،غيرهبهيحدثليسشبابة@اوحديثا(:ا@14)الدوريبروايةمعينابن
به،الغلطيعلقأنهعلى

19)بغدادتاريخ)@أ
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الحديثبهذاتحديثهشبابةعلىينكرونالحديثأهلعامةبلفالنقاد

الحديثبهذاالطيالسيداودأبوحدثلماولذلكغلط،لأنهشعبة،عن

هذاليسداود،أبا@اياوقالوا:به،الناسصاح
حديثذاإنماحديثك،م@

@افدعوهإذن،فدعوهداود:أبوفقالشبابة،
(1)

شبابةلأنلشبابة،متابعأيجعلوهولمداودأبيعلىالناسأنكرهنما@@

علىأحديتابعهأنجدأالبعيدفمنغلطا،شعبةصبالحديثحدثإنما

الدارقطني:قالولذلكشبابة،صنالحديثأخذقديكونأنإلاروايته،

داود@اأبيفيعظيمةمهولةفصةوهذهشبابة،إلابهذايحدث@الم

فيداودأبوأخطأ@اقلت:بقوله:حجرابرالحافظقولهعلىفعقب
هذا

ماذا@افكاندلصأونسياوالحديث
(3)

الإلزاق،تسبقأنبدلاأولى،مرحلةتعتبروالسرقةمقيده:قال

يكخضيأنإماالسارقانأي:سرقة،بعدإلاتكونلاثانيةمرحلةوالإلزاق

الحديثفينسبذلكيتجاوزأندامانفسه،إلىالحديثفينسببسرقته،

سلعته.لتروجغيره؟إلى

لاالملزقلانسرقه،بعدإلايكونلاالإلزاقبأنقلت@انما
يصع

به،تفردغيرصإلىفينسبهمعروفحديثإلىيجيءدانمارأسأ،الحديث

تقدم.كماغيره،آخربسنددامانفسه،بالسندإما

عريروىأنهبالحديثعلمالملزقعندكانإذاإلايكونلاوهذا

يحدثراويأسمعإذايكونإنمابالحديثوعلمهالفلاني،بالسندأوفلان

صالحديثفيأخذبه،
منإلىينسبهولاالراوي،ذلك

وهذهمنه،سمعه

الإلزاق.هووهذايروه،لممنإلىذلكبعدينسبهثمالسرقة،هي

السامعوآدابالراويلأخلاقالجامعوانظر)41622(،الدوريبروايةمعينابنتاريخ(1)

.(2619)لهبغدادوتاريخ(44/2)للخطيب

.(16214)التهذيبتهذيبوانظر)2(،صللدارقطنيالبرقانيسؤالات(2)

.(16214)الهذيبتهذيب(3)
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فلانمثلا،فيقولونالكلمتين،بينيقرنونماكثيراالنقادنجدولذلك

م@إلىوينسبهالحديث،يسرق
أوبه،يعرفلابمنيلزقهأوبه،يعرفلا

ذلكونحوآخر،إسنادالهيركب
العبارات.س

متعاصرين:إمامينصبنملينمنهأكتفيكثير،ذلكفيالنقادوكلام

أولهم،أربعة،وضعهالعقل@اكتابقال:حيثالدارقطنيأحدهما:
أسانيدغيربأسانيدفركبهالمحبر،بنداودمنهسرقهثمربه،عبدبنميسرة

سرقهثمأخر،باسانيدفركبهرجاء،أبيبنعبدالعزيزوسرقهميسرة،

أخر@ابأسانيدفأتىالسجزي،عيسىبنسليمان
(1)

عبدالواحدب@جعفرترجمةفيقالحيثحبان،ابروالآخر:

الصحيحالمت@يرويالأخبار،ويقلبالحديث،يسرقممن@اكانالهاشمي:
صيشكلاحتىاخر،طريقصبهيجيءواحد،بطريقمشهورهوالذي

@ايعملهكانأنهصناعتهالحديث
(2)

التوفيق.وباللهالفصلهذافيبيانهاردتمااخرهذا

بنعبدالغنيعنالصوريشيخهطريق@ن(36018)بغدادتاريخفيالخطيبأخرحه(1)
الحافظسعيد

به.الدارقطنيعن

.(215/1)المجروحينكتاب(2)
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لثالب:الفصلا

بالمشهورالغريبإعلالانواع

1 8

--،

مبحثان:وفه

ربالمشهوالغريبإعلالأنولالأول:المبحث

مطالب:أربعةوفيهبالسند،المتعلقة

معبالمشهورالغريبإعلالالأول:المطلب
اختلاف

معبالمشهورالغريبإعلالالثاني:
اتحاد

معبالمشهورالغريبإعلالالثالث:
اتحاد

الصحابي.عنالراوي
معبالمشهورالغريبإعلالالرابع:المطلب

اتحاد
من

الصحابي.ع@الراويبعد

بالمشهورالغريبإعلالأنولالثاني:المبحث

مطالب:ثلاثةرفيهبالمت@،المتعلقة

دلوجوبالمشهورالغريبالمت@إعلالالأول:المطلب

المتنين.بينمعنويةعلافة

لوجودبالمشهورالفريبالمثنإعلالالثاني:المطلب

المتنين.بينلفظيةعلاقة

لندرةبالمشهورالغريبالمتنإعلالالثالث:المطلب

د.لإسناا

ء--صا
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لثالب:لفعهلاا

بالمشهورالغريبإعلولأنواع

مبحثان:وفيه
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- -

بالسندالمتعلقةيالمشهورالغري@إعلالنواع

8الأ@لىإ@

الطر@نأحدكانإذاإلايكونلابالمشهورالغريبإعلالأنتقدم

غريبا.والاخرمشهورأ،

الاصطلاحيالعرففييعتبرالطريقي@واحدصكلأنالمعلومومن

ماعلىهذااختلف،إنوشاهداالصحابي،اتحدإنمتابعا،للآخربالنسبة

باللفظالتابعيخصالعلماهلبعضفإندالاالمتأخرون،عليهمشى

والخطبوالعكس،الشاهدعلىالتابعيطلقوبعضهمبالمعنى،والشاهد

سهل
(1)

الإسنادعلىمنصباالإعلالكانبالمشهور،الغريبالطريقأعلذاف@

إلاالمت@،الإعلالمنالنوعهذايطاللاوحينئذالمت@،دونالغريب

فييصلحأومقبولاالغريبوالإسنادضعيفا،المشهورالإسناديكونحينما

بإسنادالمت@يبقيحينئذالغريبالإسنادإعلاللأنوالشواهد،المتابعات

ثابتا.حينئذالحديثيكونفلاضعيف،واحد

فيكانالثقاتكانواصإنالمتتابعي@الرواةأنالمعلومومن
ذلك

بعضهمكانيانعليه،تتابعواالذيالحديثلصحةقوةزيادة
والبعفرثقة،

2اصجالمغيثفتحالسخاوي،انظر(1) 08.
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صبخلافأيضا،بذلكالحديثتقوىحديثهيكتبممنالاخر
يكتبلا

سواء.وعدمهوجودهفإنحديثه

فإنالتركحدإلىيخرجهملاضعففيهمالمتتابعونكانإنوأما

غيروتصحيحه،بحديثهمالاحتجاجهووالأصلبالمتابعة،يتقوىحديثهم

ان
بحمسبالأحيان،بعضفيترددموضعحديثهم

الضعفذلكشدة

فيإليهاالإسنادصحدانالقوية-المتابعاتبعضالنقاديقبللا
بحسبوذلكالظاهر-

أنتقدموقدوالمرجحات،القرائنيصاحبهاصما

وقوعاستبعادعندذلكمثلفيبالمشهورالغريبالطريقيعلونإنماالنقاد
عادة.الغرابةتلكمثل

الثالثالمبحثفيذكرهاالمتقدمالقراشتوفربحسبوذلك
من

المتفرديكونأوالطلب،مكثراصليسالمتفرديكونكأنالأول،الفصل
حرصيكونبحيثالحديث،عنهاشتهرالذيالراويمنوأشهرأوثقعنه

أشدالحديثعنهيشمتهرلمالذيالأولعنالروايةعلىالمحدثي@
من

الاخرصالروايةعلىحرصهم

الحديثيشتهرلابحيثذلك،خلافعلىالحديثروايةجاءتفإذا

أنعلىقويةقرينةذلكفيكانالاخر،عنويشتهرالأشهر،الأوثقعن

خطأالغريبةالرواية
الأئمةالتفردصلأنبها،المتفردمن

ذاتهحدفي

المتفرددونهوعصالحديثشهرةذلكإلىانضاففإذااستغراب،موضع
الرواية.فيالخط!جانبترجحقرينةتلككانتمنزلةعنه

مشهوراالحديثكانفإذاالتفرد،فيهاوقعالتيالطبفةفييقالوهكذا
ذلككانالطبقةنفسع@التفردوكانمتقدمة،طبقةعن

استغراب،موضع
وهكذاأشد،الاستغرابكاندرجةالشهرةطبقةالتفردصطبقةتأخرتفإذا
الاستغراب.زادكلماالشهرةطبقةعنالتفردطبقةتأخرتكلما

هذافإنوعليه
ربالمشهوالغريبإعلالأعنيالإعلالمنالنوع

فيهاوقعالتيوالطبقةعنهوالمتفردكالمتفردالمرائ@بحسبويضعفبقوى
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الظنغلب@ةعلىالأساسفييرتكزوهوذكره،تقدممماذلكونحوالتفرد،

غلطالغريبالطريقروىالذيوأنواحد،طريقالطريقينبأن
روايته،في

المشهورالطريقأرادنما@@

لأنالصحابي،اختلفإذايضعفالإعلالمنالنوعهذافإنولذلك

لماواحدأ،حديثالاحديثينالمروييكونلأنأفىعىالصحابياختلاف

مناسبة،أكثرصفيالواحدبالحديثيحدثقد@يخالنبيأنصنعلمه

صشهورصاخربحديثصحابيعنالغريبالحديثإعلالفإنوبالتالي

عددإلىيفتقرقداخرصحابي
لكيوالشهرةالغرابةإلىبالإضافةالقرائنم@

واحدا.الحديثشبكونالظنغلبةتقوى

المرويكوناحتمالفإنواحداالطريقي@فيالصحابيكانإذاوأما

رويالذيالصحابىكانإذاسيمالاقوي،احتمالواحدأحديثا
عنه

طريقاالطريقينكوناحتمالويقوىالحديث،منمكثراليسالطريقان

كلماروايتهفيغلطقدالغريبالطريقراويوأنالأصل،فيواحدا

الشهرة.درجةصالغرابةدرجةتأخرت

الطبقةبحسبمطالبإلىالمبحثهذاسأقسمتقدمماعلىوبناء

الشهرة.طبقةع@التفردطبقةتأخرذلكفيمراعياالمتابعة،فيهاوقعتالتي

محالدىاله@ده

الأول:المطلب

معبالمشهورالغريبإعلال
الصحابياختلاف

موتقوفلاالصلاةأتبمتإذا@اقال:هلمجالنبيحديثالأول:المثال
ا

ترونيحتى
@ا.

طريقان:لهالحديثهذا

عثمانأبيب@الحجاجمنهمواحدغيررواها@الأول:الطريقأ(
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العوذييحيىب@وهمامالعطاريزيدبنوأبانالصواف

ب@وشيبانالمباركب@وعليالدستواليعبداللهأبيبنوهشام

بنعبداللهعنكثيرابيبنيحيىعنوغيرهمومعمرعبدالرحمن

قتادةأبي
إلاالجماعةرواهالحديث،فذكرجميهبدهاللهرسولقالقال:أبيهعن

ابن

ب@ووهبالطيالسيداودأبورواهماالثافي:الطريق

ثابتصحازمب@جريرعنوغيرهممحصوربنوداودجرير

الحديث.فذكرأنسعنالبناني

صارفقدمحفوظاالحديثهذاكان@افإنهأ:312)الطحاويقال

قتادةأبيعن
جميه@ه،النبيع@أنسوعن

(11)

الطريقي@واحدصوكلواحد،لحديثصحابيي@عنطريقانفهذان
يجعلماثمةأنإلاالاخر،للطريقشاهداالاصطلاحيالعرففييعتبر
أبيب@يحيىصالحديثاشتهاروهوالثانيالطريققبولطفييتوقفالناقد

(2)

(3)

(6)

(7)

(8)

@)

2961503)أحمدأخرجه حومسلم0(،0،343
وغيرهم(8112)والنسائي0(،46)

عنه.طرقمن

3)51503،أحمدأخرجه عن@طرقوغيرهما@ن3(،5لاداودحوأبو7(،0

عنه.طرقصويخره)51803(،أحمدأخرجه

حوالبخاري(313،-9150)أحمدأخرجه
منوغيرهم8(،121)والنسائي)736(،

عنه.طرق

حوالبخاري)51013(،أحمدأخرجه
عنه.طرقوغيرهما@ن9(،"9)

حوالبخاري3(،6150،301)أحمدأخرجه
حومسلم)836(،

منوغيرهم(406)

عنه.طرق

@مسلمجهأخر
@والترمذي4(،5")داود@وأبو0(،46)

1(،2/3)والنسائي)295(،

عنه.طرقمنوغيرهم

مسندهفيالطيالسيداودأبوأخرجه
.(271)ص

طريقصن(89)الكبيرصالعللفيوالترمذيعنه،(375)حميدصبرعبدأخرجه
عنه.زيادأبيبنعبدالله

عنه.خالدبنهيثمطريقمن(15019)الأوسطفيأخرجه

9-)الاثارمشكلشر@ 5 1 1



ر@لمشهوبالحديث@لغريب@لحديثاعلال

1 8

بخلافواسطتان،النبيوبينبينهإذإسنادهنزولمعالبصرةأهلعندكثير

الصحابي.إلاالنبيوبي@بينهليسإذالإسنادعاليفإنهالبنانيثابتحديث

ب@يحيىعنشتهارهبدلأصنثابتصالحديثاشتهارالأولىفكان

ثابتأصحابمنكثيرأبيبنيحيىحديثروىوقدسيمالاكثير،أبي

حمادرواهبليحيى،بنوهمامراشدبنمعمروهمارجلان
زيدصب@

مشاهيرزيدصبروحمادكثيرأبيب@يحيىصالصوافحجاج

البناني.ثابتتلاميذ

م@أثبتثابتأصحابفييك@@المةالمدينيبرعليقال
حماد

بر

حمادبعدهثمالمغيرة،ب@سليمانبعدهثمسلمة،
زيد@ابن

(2)

@نالحديثروايةعلىأصحابهاقتصرلماثابتعندالحديثكانفلو

حمادسيمالالنزوله،كثيرأبيب@يحيىطريق
روايتهلأنزيد،ب@

وسائط.أربعجم@النبيوبي@بينهيجعلالصوافحجاجطريقصللحديث

درجتش.بذلكلعلاثابتطريقصرواهلوبينما

فيحازمب@جريروهمعلىصراحةيدلصاوردوقدهذا
هذا

أنا@اكنتزيد:بنحمادقالفقدالحديث،
ثابتعندحازمبروجرير

ب@عبداللهكثيرصأبيبنيحيىعنعثمانأبيبرحجاجفحدثالبنافي،

قتادةأبي
النبيأنأبيهع@

ش
حتىتقوموافلاالصلاةأقيمتإذاقال:م

تروني
جريرفظنلا،

أنسعنثابتبهحدثإنماأنه
(3)

03)الاثارمشكلشرحفيالطحاويأخرجه(1) 9 2 فيعوانةوأبو1(،/
(11037)مسنده

أوهامموضحفيوالخطيب)2/102(،مسلمصحيحعلىالمستخرجفينعيموأبو

12والتفريقالجمع عنطرقمنوغيرهم(30"1
به.زيدبنحماد

شيحهطريقمن(144/4)والتعديلالجرحفيحاتمابيابنأخرجهصحيح،إسناده(2)

بنمحمدالحسنأبي
وهوالعبديالمباركبنالبراءابنأوالبراءأحمد

عليعنثقة،

لحوله.فذكرالمدينيابن

183عبداللهبروايةالرجالومعرفةالعللوانظر6(،0)داودصأبيراسيل@(3) /،2

1 2 8 لهالكبيروالعلل(394/2)الترمذيوسنن3(،/
ص

فيوالكامل(89)
ضعفاء

وغيرها.(12712)عديلابنالرجال
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إلاصلاةفلاالصلاة،أقيمتإذا@اع@مده:النبيحديثالئاني:المثال

لما.بةلمكتوا

منجماعةرواهماالأول:الطريقأ(
الحفاظ

(1)

دينارب@عمروعن

عطاءعن
البخاري.إلاالجماعةرواهالحديث،فذكرهريرةأبيع@يساربن

الغفير@االجمعنهرواهعمروحديثمن@امشهورنعيم:أبوقال
(2)

الدمشقيعبدالرحصبنسليمانرواهماالثاني:الطريقب(
(3)

عن

عمراب@عننافعع@ذئبأبياب@عنالدسثمقيمروانب@عبدالله

الحديث.فذكرعنهمااللهرضي

شاهدأالاصطلاحيالعرففييعتبرالطريقي@هذينمنواحدفكل

ومعالاخر،للطريق
م@واحدغيرردذلك

الثانيءالطريقالنقاد
فيوقال@امحفوظغيرذئبأبيابنرواية@اوصعدي:ابنقال
غيررواهأعلمهلاالإسنادبهذاذئبأبيابن@اوهذاصاخر:موضع

@اسليمانغيرمروانب@عبداللهوعنمروانبنعبدالله
()

منولاعمرابنحديثسنليسالحديث@اوهذاحبان:ابنوقال

برعمروحديثمنهوإنماذئب،أبيابنحديثولاصنافعحديث

عطاءعندينار
هذاهريرةأبيعنيساربن

المشهور@اهو
(6)

ذئبأبىابرعن@اويروىقال:ثمهريرةأبيحديثالدارقطنيكرو@

4س،ص@112)أحمدأخرجه(1) 5 5"5 1 خ@ومسلمه(اس@7
)6621(،داود@وأبو(071)

حوالترمذي
ماجهوابن(116/2)والنسائي)124(،

ح
كثيرةطرفمنوكيرهم(1151)

له.ديناربنعمروعن

.(13818)ايأولياءحلية(2)

)41052(،الكاملفيعديوابن(318110)الاثارمشكلشرحفيالطحاويأخرجه!3)

ب@سليمانعنطرق@ن(34011)ا@وائدفيوتمام

.(316/1)الرجالضعفاءفيالكامل(4)

.(25514)الرجالضعفاءفيالكامل(5)

.(36/2)المجروحينكتاب(6)
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@اذئبأبياب@حديثيصحولاعمرابنع@نافععن
(1)

صالحديثغرابةإلىيرجعالحديثلهذاالأئمةهؤلاءانتقادووجه

@روان،ب@عبداللهبهتفردحيثعمر،اب@ع@نافععنذئبأبياب@طريق

عنديناربرعمروطريقمنوشهرته
عطاء

حيثهريرة،أبيع@يسارب@

جماعة.عمروعنرواه

ب@عمروحديثبالاشتهارصأولىذئبأبيابنحديثلأنوذلك

لسببين:دينار،

منواحدغيرصسمعقديم،ديناربنعحروأنالأول:السبب

لمفإنهذئبأبيابربخلافومائةثلاثي@سنةقبلوتوفيالصحابة،

@نيسمع
أحد

بعدصوتهتأخرقدذئبأبياب@أنكماالصحابة،من

بعدذئبأبياب@توفيإذسنة،وعشرينخمسبأكثرصدينارب@عمرو

ومائةوخمسشخمسسنة
(3)

لماروايته،علىالناسلتكالبذئبأبيابنعندالحديثكانفلو

أبياب@طريقصالحديثسيرويالذيلأنوذلكالعلو،منلهميحصل

ب@عمروطريقم@الحديثيروونالذيرذئبأبيابنشيوخسيساويذئب

دينار

معذئبأبيابرحديثاشتهاروعدمالعلو،غايةفي
العلوهذا

ذئب.أبياب@عندليسالحديثأنعلىواضحدليلعليهاشتملالذي

ووقفه،رفعهفيمختلفدينارب@عيروحديثأنالثاني:والسبب

بهمليسرووهالذيرجميعقوم،ويوقفهقوم،@ايرفعهمعي@:بنيحيىقال

@ابأس
(4)

.(93/11)للدارتطنيالعلل(1)

.(26/8)التهذيبتهذيبانظر(2)

.(272/9)التهذيبتهذيبانظر(3)

.(112)صطهمانابنروايةالرجالفيزكرياأبيكلاممن(4)
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لملذلكولعلهزرعةكأبيالوقفالكبارالنقادبعضرجحوقد
أولىوالمرفوعمرفوع،فإنهذئبأبىابنحديثبخلافالبخاري،يخرجه

فيه.والمختلفالموقوفبالاشتهار@

سنكثيرعندأشهرعمرابنصنافعإسنادأنذلكإلىأضف

ص@المحدثي@
عطاء

وأصح.هريرةأبيعنيساربن

كانبلأولى،اشتهارهكانوقدذئب،أبيابرحديثيشتهرلمفلما

يكنولمبه،تفردقدسروانبنعبداللهوهوراويهوكانبالواجب،أشبه

سببأالحديثبهذاتفردهكانعنهالراويوثقهوإنبالروايةمعروفا
به.لاتهامه

لاالتيالصحاحالمتون@ايلزقترجمته:فيحبانابنقالولذلك

لاصناعته،الحديثسعلىيشتبهاخربطريقواحدطريقإلالهايعرف

بهالاحتجاص@يحل
@ا

(3)

@ا.نكاحبعدإلاطلاق@الاةقال!@لمجالنبيحديثالثالث:المثال

طريقان:لهيوجدالحديثهذا

الوراقومطرالأحولعامررواهعاالأول:الطريقأ(

إسحاقبنومحمدالحارثب@وعبدالرحمل@
(7)

برعمروصوغيرهم

ماجه.واب@داودوأبوأحمدرواهالحديث،فذكرجدهصأبيهصشعيب

محمدبنيحيىرواهماالثاني:الطريقب(
محمدصاعدصبن

ب@

(2)

(3)

(6)

(7)

.(111/1)حاتمأبيلابنالحديثعللانظر

1-)الكبرىالسننفيالبيهقيقال 1 @ا.مجهولهذامروانبن@اعبداللهت(1/

.(3612)المجروحينكتاب

ماجهوابن(118)والترمذيمما@(19012)أحمدأخرجه
ص@

2@ا7)

1)2/981،أحمدأخرجه .(1902)داود@وأبو(90

2)1912،داودحأبوأخرجه 1 @ا@4وابن(92
ح

2@ا7)

.(20712)احمدأخرجه
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ع@نافعصالسختيانيأيوبع@البارقيهلالب@عاصمع@القطعييحيى

الحاكمرواهالحديث،فذكرعمرابن
(1)

شاهدأالاصطلاحيالعرففييعتبرالطريقي@هذيرواحدصفكل

صححوقدالاخر،للطريق
وغيره.الحاكمالطريقهذا

أمرين:إلىتستندصحتهيرىصوحجة

روايتهبعدقالوقدروى،ممامتثبتحافظ،صاعدابنأنالأول:

فأذكرها،علةلهأعرفولامنهإلاسمعناه@اوماالقطعي:صللحديث

عنهسألناهولاإياه،نلقنهلمعلينا،قرأهماأضعاففيوحدثناه

رقعة،في

أخرجولاكتابنا،جانبفيملحقهوولابانفراده،أحدعنهأفادناولا

هاشمإلىإلاالكتاب
@ا

(2)

صروايتهعلىتابعهإذبه،يتفردلمصاعدابنأنةالثاليوالأمر

الصفارالحسينبنعليالقطعي
(3)

صاعدصاب@محمدأبو@احدثناالحافظ:مظفربنمحمدقالفقد

محمدبحديثيعنيكتابهأصل
ب@عاصمعنالقطعييحيىبر

عرهلال

بعدإلاطلاق@الا@ه:جماللهرسولقالقال:عمرابنصنافعصأيوب

به.تكلموابماالناسوتكلمبغداد،فارتجتدا،نكاح

ذاتنحنفبيناقال:
يوم

صنكتبالصفارالحسي@بنعليعند

محمدحديثصجزءبيديوقعإذاصوله
فيفنظرتالقطحي،يحيىب@

فلمالجزء،فيالحديثفوجدتالحديث،هذاأجدلعليقلتالجزء،

أصحابي.أخبر

به.صاعدابنعنكثيرةطرقمن(454/2)المستدركفيالحاكمأخرجه(1)

.(23215)عديلابنالكامل(2)

الحسنأبومهرانبنالحسينبن@اعلي:(209/22)الإسلامتاريخفيالذهبيقال(3)

عليهأئنىالتميمي،يحيىبنيحيىأصحابمنماتآخرصالصفار،النيسابوري

يحيىبنيحيىعنالصفارالحسينبرعليطريقومن@ا،طالبأبيبنإبراهيم

عنالنيسابرريمما
الموطأ.البيهقييرويمالك
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الباب،علىقاعدأفصادفتهصاعد،ابرمحمدأبىبابإلىوغدوت

البشارة،محمدأباياقلت:لك،مافقال:إلي،ونظرعليه،فسلمت

عنالصفارالحسينبنعليكتابأصلفينافعصأيوبحديثوجدنا

محمد
يافقال:أسمعني،ثمبه،ورصىالجزءفأخذالقطعي،يحيىبن

الحسينبنعليعليهيتابعنيانأحتاجأنا،بهأحدثحديثفاعل،

الصفار@ا
(1)

سليمانبنالحسينب@عليمنهمواحدغير@اتابعهالدارقطني:وقال

وغيرهما@امصيصيإنسانواخرالقافلاني
(3)

الحاكم:وقال
أنا@ا

هذاأهملاكيفالإمامي@الشيخينصنمتعجب

الحديث
(3)

فقدالصحيحين،فييخرجاهولم
ابرحديثشرطهماعلىصح

عمرو@ا
(4)

ذلكبعدأسندهثم
صاعد.ابرصطرقس

قرينتان:ذلكفيوحجتهمآخرودن،الحديثأعلبينما

صاعد،ابنرواهاالتيالطريقمنالحديثغرابةالأولى.القرينة

عنأبيهصشعيببنعمرووهورتبة،منهأقلبإسنادالحديثوشهرة

الناستركهلماعمرابرعننافععنأيوبعندالحديثكانفلوجده،
تلاميذمنيعتبروأيوبسيمالاشعيب،برعمروحديثروايهعلىوأقبلوا

عنالروايةبالاشتهارصأولىالإسنادبهذاعنهفالروايةشعيب،بنعمرو

3621643)دمثقتاريخفيعساكرابنأخرجهصحيح،إسناده(1) شيخهعن3(،6

محمدبنعبدالجبارمحمدابي
ثقةوهوالبيهقيالخواريأحمدبن

أبيعنمعمر،
محمدعنالحاكمعنالبيهقيبكر

لمولذلكمشهورون،أئمةوهؤلاءبه،مظفربن
.(504114)النبلاءأعلامسيرفيمظفرابنإلىالإسنادالذهبييبرز

.(131)صالسهميسؤالات(2)

(3)
يعني

قالهالنكاح،قبلالطلاقعنالنهيوهوالمعنىهذا
قولأخرجأنبعدالحاكم

تبلمنطتقتموهنئزالمؤضمضتلكختصإذاأتذيئءاموأ)يأئهاايةتفسيرفيعباسابن
نكاحيكونحتىطلاقيكون@افلاقال:حيث@تم@وهثإ

.(45412)الصحيحينعلىالمستدرك(4)



المشهوربالحديثالغريب@لحديث)علال
1 9

شعيببرعمروبعدأيوببقيوقدوعلوه،إسنادهلصحةشعيببنعمرو

سني@.عشربأكثرس

لدنفيهاصمختلفصسألة@اهذهالحرانى:عروبةأبوقال:ولذلك

النظارعلملكانعمرابنعننافعصأيوبثمكانلوالتابعي@،
(1)

في

ع@المعلمبحسي@ضرورةالمسألةهذهفييحتجونكانواولماالشهرة،

@اجدهصابيهعنشعيببرعمرو
(2)

أنوذلكحديث،فيحديثلدخولاحتمالاثمةأنالثانية:القرينة

بعدإلاطلاقلاحديثالقطعيشيخهعنصاعدابنبهروىالذيالسند

يقوميومبلفظلك@نفسهالقطعيصالحرانيعروبةأبوأخرجهقدنكاح،

لابلفظشعيببنعمروحديثالقطعىصداثرهالعالميلى،لربالناس

نكا@بعدإلاطلاف
(3)

صاعدابرفكأن
أوالثاني،الحديثومت@الأول،الحديثإسنادسمع

الغلطأن
الأولالحديثبإسنادحدثيكونفقدنفسه،القطعيشيخهص

الثاني.الحديثمت@إلىنظرهانتقلثم

صاعداب@كلامنقلأنبحدقالفإنهعديابنذهبذلك@الى

إليفأخرجعروبةلأبيفذكرتهصاعدابنلناذكر@اهكذاذكره:المتقدم

وبعقبهصاعدابنذكرهالذيشعيبب@عمروحديثفيهافإذاالقطعيفوائد

النظار@ا@اوكلمةالناس،إليهينظرالذيالجبلأيالناظرين،علملكارمعناهأنعندي(1)

صرابأ.أحسبهولاالبيطار،دمشقتاريخوفيالسير،صن

عبداللهأبيشيخهعن(362/64)دمسقتاريخفيعساكرابنأخرجهصحيح،إسناده(2)

بنالفضلبنمحمد
بروايةتفرد@سندفقيهوالفراويوغيرهالفراويالصاعديأحمد

عنالحاكمأحمدأبيعنالحاكمعنالبيهقيبكرأبيعنالبيهقي،كتبعدد@ن

وتركته،الحاكم،أحمدلأبيكلامذلكوفيمعروفرن،أئمةوهؤلاءعروبة،أبي
قد

عنذكرهالذيالكلاملأجلالحاكموأبرزلصحته،الحاكمإلىالسندالذهبيحذف

الإرشادفيالخليلينحوهوأخرج)41/405(،النلاءأعلامشرانظرشيخه،

(459/1).

.(44-43)صالحاكمأحمدأبيبروايةالحرانيالعرربةأبيأحاديث(3)
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@لمشهوربالحديث@لنريب@لحديثإعلال

يومعبه@هالنبيعنعمرابنصنافعصأيوبعنهلالبرعاصمحدثنا

العالمش.لربالناسيقوم

لناتبينمافعلى
فيحديثصاعدلاب@دخلأنهعروبةأب@كتابفي

@اأيوبمشهورصالعالمينلربالناسيقومويومحديث،
(1)

شعيبابنعمروحديثتقديمعروبةأبيعننقلعديابرأنكير

وأحسبالعكس،عروبةأبيجزءفيوالذيهلالط،بنعاصمحديثعلى
حديثكانإذاوقوعهيقوىإنماالوهملأنذلك،فيوهمعديابرأن

كماشعيب،ب@عمروحديثعلىمتقدصاهلالبنعاصم
أبيجزءفي

وبة.عر

أنيبعدشعيببرعمروحديثتقدمافتراضلأن
يهم

فيأخذفيهأحد
سامعا،كانسواءالمتأخر،الحديثسندعليهويركبالمتقدمالحديثمتن

أعلم.تعالىواللهقارئا،أم
الغلطمقيده:قال

بي@،الحديثهذافي
لأنه

مع
التفردمنفيهما

ماوشهرة
فقدمنه،أدنىهو

دخلوأنهالغلط،وجهعروبةأبيكتاببين
حديث.فيحديثصاعدلابر

منفالوهمصحيحةصاعدلابنذكرتالتيالمتابعاتكانحتفإن

المراتإحدىفيبهالتحديثعندنظرهسبققدويكونالقطعي،شيخه
وغيره.صاعدابنرواهماعلى

صاعدصابنساحةتبرئةحجرسابنالحافظإليهذهبفماوعليه
@افيهلهذنبولاصاعدابنعلىاستنكروه@اقال:حيثمحتمل،الغلط

(2)

حيثالبارقيهلالبنبعاصمالحديثهذافيالخللإلصاقهوأما
حفظضحفعلته@ادانماقال:

عاصم،
(3)

لمابمحتمل،فليس
منتقدم

232/5)عديلابنالكامل(1)

.(19383)الباريفتح(2)

193)الباريفتح(3) 83).

2 33).
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وضوح
الغلط

أعلم.تعالىواللهصاعد،ابرروايةفي

1 9

@دىالدى@مى

الثاني:المطلب

بالمشهورالغريبإعلال

مع
عنهالراويواختلافالصحابياتحاد

عهدعلىنأكل@اكناقال:عمراب@حديثالأول:المثال

@ا.قيامونحنونشربنمشيونحىالله-@يرورسول

عمر:ابنعنطريقانلهالحديثهذا

إدريسبرعبداللهرواهماالأول:الطريقأ(
(1)

الجراحبرووكيع
(2)

بنومعاذ
معاذ

(3)

عمربنوعثمان

(4)

هارونبنويزيد
()

عاصموأبو
(6)

زيدبروحماد
(7)

المفضلبروبشر
(8)

أبيعلىحديربرعمرانعىوغيرهم

وغيره.أحمدرواهنحوه،عمراب@ع@السدوسيعطاردبريزيدالبزري

الثاني:الطريقب(
شيبةأبياب@بكرأبورواهصا

(9)

بروسلم

9)

.(2/12)أحمدأخرجه

.(415/2)الزهدفيالسريبنوهناد(24)2/21،أحمدأخرجه

.(10115)المصخففيشيبةأبيوابن(2912)أحمدأخرجه

.(273/4)الآثارمعانيشرحفيوالطحاوي(62121)الدارميأخرجه

.(220)الجارودصابنأخرجه

.(27314)الاثارمعاننشرحفيالطحاوياخرجه

.(274/4)الاثارمعانيشرحفيالطحاويأخرجه

.(47/12)حبانابنأخرجه

(10812)أحمدطريقهومن(10215)مصنفهفيشيبةأبيابنبكرأبوأخرجه

.(251)حميدصبنوعبد



@لمشهوربالحديثالنريب@لحديث)علال

جنادة
(1)

المصيصيادمبرومحمد
(2)

عنغياثب@حفصعنثلاثته@م

وغيرهما.والترمذياحمدرواهبه،عمرابرعننافععنعمربنعبيدالله

للطريقمتابعةالاصطلاحيالعرففييعدالطريقي@هذينوأحد

قبلهمصححهوقدالمعاصرير،منواحدغيرصححهولذلكالآخر،

عمربنعبيداللهحديثم@غريبصحيححديث@اهذاقال:حيثالترمذي

البزريأبيعنالحديثهذاحديربنعمرانوروىعمر،ابرصنافعع@

عطارد@ابريزيداسمهالبزريأبووعمرابرص
(3)

متابعالطريقينأحدأنعلىالمعاصرينمنالعلمأهلبعضونص
صحيح@اداسنادهقال:حيثالغريب،للطريقتصحيحهمعالآخرللطريق

عنلحفصروىلأنهمسلم،شرطعلىوهوالشيخش،رجالثقاترجاله

مسلم.رجالثقاتورجالهأخرىطريقوللحديثعمر،برعبيدالله
غيرعنهروىأعلملاأبيهعنحاتمابيابنقالعطارد،بنيزيدغير

لاذلكولك@نعم،وأقول:بحديثه،يحتجمصوليسحدير،ب@عمران

@ا.حبانابروثقهوقدتابعيفإنهةبهالاستشهادم@يمنع

ومع
أحدهماكونيؤيدصمابينهما،المخالفةعدمالروايتينظاهرأن

منالعلمأهلبعضإليهوذهبالترمذيإليدأشاركماللاخر،متابعا

بالطريقالغريبالطريقأعلواقدالنقادصجماعةأنإلاالمعاصرض،

له.عاضدايجعلوهولمالمشهور،

قرائ@:ستإلىأحسبفيمايعودالغريبللطريقالنقادإعلالووجه

ليسأنهإلاثقةكاندانالراء-بكسرالمتفرد-أنالأولى:القرينة
العمري.عبيداللهأصحابفيالعلياالطبقةمن

عنه-المتفردأنالثانية:القرينة
يعتبرالعمريعبيداللهوهوالراء-بفتح

عنه.(30@/4)الترمذيأخرجه(1)

.(432)صومنسوخهالحديثناسخفيشاهينابنأخرجه(2)

.(35014)الترمذيسنن(3)
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م@
إلاعنه،التفرديصحبومثلهحدثهميجمعالذيرالمشهوري@الالمة

الحفاظ.تلاميذهخواصمنالمتفرديكونأن

برحفصأنوذلكمتأخرة،طبقةفيوقعالتفردأنالثالثة:القرينة

أنهإلاالتابحين،أتباعطبقة@نكانوإنغياث
جللأنصغارهم،ص

التابعين.أتباععنروايته

عدهبلجدا،مشهورإسنادبهتفردالذيالإسنادأنالرابعة:القرينة

به.التفرديصعبفمثلهالأسانيدأصحمنالعلمأهلبعض

الأحاديثبعضمعيتعارضحكمأيثبتالمت@أنالخامسة:القرينة

منهامسلمصحيحوفيواقفا،الشربعنالنهيعلىتدل@التيالأخرى

احاديثعدة
(3)

يحتمل،لاالحكمهذامثلفيالصحيحالإسنادهذابمثلفالتفرد

صوالغلطضعيف،إسنادهلأنفمحتملحديربرعمرانحديثوأما

المتق@.الثقةبخلافمتوقع،الضعيف

السادسة:القرينة
عبيداللهصالغريبالحديثهذاأنالأهم:وهي

أعنيطبقته،صضعيفرجلاشتهرصقدالصحيحالإسنادبهذاالعمريمما

مشهورغيربإسنادحديرب@عمران
()

مشهورغيربإسنادضعيفراوصالحديثيشتهرأنجداالبعيدوص

بمثله،التفرديعسرمشهوربإسنادحديثهعلىيحرصإمامعنيشتهرولا

عمراب@صنافععنالعمريعبيداللهعندالحديثكانلولأنه
تركهلما

.(3517)التهذيبتهذيبانظر(1)

حتى(2)
منواحدغيرقدمه

.(3517)التهذيبتهذيبانظرنافعفيمالكعلىالأئمة

2@2024،5202)التاليةالأرقامذواتالأحاديثمسلمصحيحانظر(3) 0 26).

روىأعلم@الا:(281/9)والتعديلالجرحفيكماحاتمأبوفيهقال(4)
غيرعنه

بحديثهيحتجممنوليسحديربنعمران

وهذاتقدم،كماحدير،بنعمرانغيرراوياحاتمأبولهيعلملاعطاردبنيزيدلأن(5)

حدبئه.إسنادشهرةعدمعلىيدل
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عمرابنصالبزريحديرصبنعمرانصورووهالناس

وأنموجودة،غيرالعمريعبيدالثهعنالروايةأنعلىيدلوهذا

الإغراب.تعمدأوروايتهفيأخطأقديكونأنإمابهاتفردالذي

روايةتعتبرنافعصعبيداللهعىالحديثلهذاغياثب@حفصورواية

الغلطلأنوذلكالنكارة،شديدة
الشيخ،فوقفيمنيقعإنماعادةالرواةمن

ذلكوقعوإذاالعادة،فينادرشيوخهمفيالرواةوغلط
حسببعضهممن

الحفظ.سوءعلىلدلالتهعليه،

صالراويكانفإن
ذلكحملغياثبنكحفصالمعروفينالثقات

الغلطهذامثلمنالراويأكثرإذالكنالغلط،علىمنه
وقدحينئذ،اتهم

عدهولذلكالنقاد،عندوأمثالهالحديثبهذاغياثب@حفصرتبةنزلت

ذلكمثلمنهموقعإذاالرواةمنالمعروفغيروأماترجمته،فيبعضهم

تكذيبه.أوحديثهتركأوبتضعيفهكفيلفإنه

م@واحدغيرحكموقد
النقاد

هذه:روايتهفيغياثبنحفصبوهم

إلاأراهوماحفص،إلاأحدبهيحدث@المسي@:بنيحيىفقال

بهذا@افغلطحديرب@عمرانحديثسمعوأراهفيه،وهم
(1)

أحمدالأثرمبكرأبووقال
محمدب@

@اقلتهأ:261)الطائيهانىب@

له
أحمدعبداللهلأبييعني

عبيداللهع@حفصيرويهالذيالحديثحنبلبر

مافقال:قيام،ونصونشربنسعىونصنأكلكناعمرابرعننافعص

له،كالمنكرذاك؟ماأدري
عطارد@ابريزيدحديثهوإنماقالثم

(2)

نعسةحفصالمديني:برعليوقال
حديثروىحي@يعني

@االبزريأبيحديثهودانماعمر،بنعبيدالله
(3)

9(،1اهي@بغدادتاريخانظر(1)
.(3119)النبلاءأعلاموسير

.(19518)بغدادتاريخ(2)

.(19518)بغدادتاريخ(3)
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محمدترجمةفيالبخاريوقال
مكةسكن@ابصريعبدالملك:بر

حسانب@وهشامعوناب@سمع
بزريأبيعنحديرب@عمرانوسمع

ونشربنمشيونح@نأكلكناقال:عمرابرعنعطاردبنيزيدواسمه

ع@غياث:ب@حفصوقالإ،اساللهرسولعهدعلىقيامونحن

والأولعبدالله:أبوقالمثله،عحراب@صنافعع@عمربرعبيدالله

أصح
@ا

نظر@افيهحديث@اهذافقال:حفص،حديثصالترمذي
(2)

وحدهحفص@ارواهالرازي:زرعةأبووقال
@ا

(3)

حاتم:أبووقال
الإسناددابهذالهأصللاالحديثدصذا@

(4)

تقدمكماالسن@فيفصححهالترمذيقولواضطرب
فيوأشارعنه،

رواهوجهإلاصعبيداللهعنيعرف@الاقال:حيثاستنكارهإلىالعلل

اب@ع@البزريأبيعرحديربرعمرانحديثصيعرفنمادحفص،

عطارد@اب@يزيداسمهالبزريوأبوعمر،
()

واحدا،معنىإلايحتمللاغياثبنحفصحديثفيالغلطووجه

حديثانحفصعنديكونأنفيحتملحديث،فيحديثدخولوهو

حديثوالاخرحدير،بنعمرانحديثأحدهعماكتابه،فيمتجاوران

فحدثالعمري،لعبيدالله
ص

عمران،حديثإسناديتذكرولمحفظه،

له.المجاوروتذكر

متنإلىنظرهسبقثمعبيداللهبإسنادفحدثكتابهمنحدثيكونأو

صالنسخحي@قديماكخابهفيالخلليكونوقدحدير،ب@عمرانحديث

.(165/1)الكبيرالتاريخ(1)

.(311)الكبيرصالترمذيعلل(2)

.(195/8)بغدادتاريخ)س(

.(9/2)حاتمأبيابنعلل(4)

.(311)الكبيرصالترمذيعلل(5)



@لمشهوربالحديث@لغريب@لحديثإعحل

أعلم.تعالىواللهالاصول،منأوالمشايخكتب

قال:أنهالعلمطلبةفيالخدريسعيدأبيحديثالثاني:المثال

بكم،.يوصينا!@لمجاللهرسولكانسك@يلأ:اللهرسولبوصية@امرحبا

طريقان:الخدريسعيدأبيصالحديثلهذا

بنوحمادالثورىرواهساأحدهما:أ(
ومعمرسلمة

وغيرهمعبدةب@والحكم
()

سعيدأبيع@العبديهارونأبيعن

ماجه.وابنالترمذيرواهبه،الخدري

الواسطيسليمانب@سعيدعنواحدغيررواهماالثاني:الطريقب(

به،الخدريسعيدأبيعننضرةأبيع@الجريريصالعوامبىعبادعن

الحاكمرواه
(6)

أنإلاالاخر،للطريقمتابعامنهماواحدكليعتبرالطريقانوهذان

غريب،والثانيمشهورالأولبأنقلتو)نماغريب،والآخرمشهورالاول

عنيروهلمبينماجماعة،العبديهارونأبيصرواهالأولالطريقلأن

الجريري.إلاهارونأبيطبقةوهوصنضرةأبي

أحمدأعلوقد
فإنهالمشهور،بالطريقهناالغريبالطريقحنبلبن

سليمانبنسعيدحديثأعنيالغريب-الطريقعنحنبلبنأحمدسئللما

حماجهابنأخرجه(1)
حوالترمذي)942(،

به.سفيانعنطريقينمن(2650)

قدامةلابنالخلالعللمنالمنتخبفيكماالخلالأخرجه(2)
فيوتمام)131(،ص

به.عنهطريقين@ن)07(،صفرائده

.(253252/11)المصنفاخرفيالذيمعمرجامعفيعبدالرزاقأخرجه(3)

خماجهابنطريقهمنأخرجه(4)
(247)

2(،9-90)السلفيطاهرلابيالحطابابنومشيخة0(،647)صتمامفوادانظر(5)

3)1/843،للخطيبالسامعوادابالراويلأخلاقوالجامع 5

الفاصلالمحدثفيوالرامهرمزي)2/21(،والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنأخرجه(6)

1-175)ص الملتمسبغيةفيوالعلائي)1/461(،المستدركفيوالحاكم6(،7

عنه.طرقصن(28)ص
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اللهخلق@اماقال:سعيدأبيعننضرةأبيعنالجريريعنعبادص
ص

سعيد@اأبيصهارونأبيحديثهذاشيئا،ذا
(1)

أحمدإعلالإرجاعويمك@
إلىسليمانبنسعيدلحديثحنبلب@

قرائن:ثلاث

محتملأنضرةأبيع@تفردهكانوإنالجريريأنالأولى:القرينة

عنهالعوامبرعبادتفردأنإلاحديثهوكثرةلقدمه

ليسلأنهتردد،موضع

الجريري.أصحابفيالعلياالطبقةم@

سليمانب@فسعيدمتأخرة،طبقةإلىاستمرالتفردأنالثانية:القرينة

مالكتلاميذطبقةوهيالتابعي@،أتباعتجعطبقةأعنيالمتأخرة،الطبقاتمن

تفردهميندرهؤلاءومثلوالليث،
عادة.

الثالثة،القرينة
معالعبديهارونأبيصالحديثشهرةالأهم:وهي

حديثهتركعلىالعلمأهلأكثرأن
(2)

عنوغرابته
ثقة

أبووهوطبقتهص@

المتأخرة.الطبقاتفيعنهالتفرداستمرارمعالعبدينضرة

وهوصنضرةأبيعندالحديثيكونانجداالصعبوص
ثقات

ابيروايةعلىويقبلونالناسويتركهومشاهيرهم،سعيدابيأصحاب

معهارون
عنهعرفواما

من
الضعف.

ومع
فقدذلك

أهلصجماعةنضرةأبيطريقصالحديثصحح

الحاكم:
علىالشيخي@لالفاقثابتصحيححديث@اهذا

@سلماحتجاجثموالجريريالعوامبروعبادسليمانبربسعيدالاحتجاج

@اعلةلهيعلمولانضرة.أبيبحديث
(4)

صالخلالعللمنالمنتخبانظر(1)
(132).

.(361/7)التهذيبتهذيبانظر(2)

.(2ملأ/10)التهذيبتهذيبانظر(@)

1/1)ركلمستدا(4) 65).
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@لمشهوربالحديثالنريب@لحديث)علال

@ا.لهعلةولامسلمشرطقال:حيثالذهبييتعقبهولم

هارونابىعنالأئمةمنجماعةرواه@اهكذا:(1)البيهقيوقال

@اشاهدةلهنضرةأبيفروايةضعيفاكانوإنهارونوأبوالعبدي،
(2)

ب@سعيد@الأنقال:به،بأسلاسندهبأنه@761)العلائيوذكر

منالعلمأهلبعضوتعقبهلايحتمللشفيهالنشيطيهوهذاسليمان

الحاكم.بذلكصرحوقدالنشيطيوليسالواسطيبأنهالمعاصرين

)فأتواوتعالىسبحانهقولهفسرأنهعمرابنحديثالثالث:المثال

النساءبإتيانمهوشثغأدقحرثكئم
الدبرفي

عمر:ابنع@بطريقينرويالحديثهذا

السختيافيوأيوبعونبنعبداللهرواهصاأحدهما:أ(
القرانقرئإذاعمرابنكان@@قال:نافعصوغيرهمالعمريوعبيدالله

ذاتفقرأتقال:يتكلم،لم
يوم

حرثكئمفآ@ؤأئغحرث)دشآؤغالاية:هذه
فينزلتقال:لا!قلت:الاية؟هذهنزلتفيمنأتدريفقال:@،شئتمأق

النساءإتيان
الأدباربذكريصر@ولمالبخاريرواه@ا،أدبارهنفي

(2)

(3)

(4)

(6!

ممااستفدتهإنماهذاالبيهقيقول
تعالى.اللهحفظهبايحاتمالدكتوربهكاتبني

.(36911)لبيهقيالكبرىالسننإلىالمدخل

.(28)صالملتمسبغية

حالبخاريأخرجه
عونابنعنطرقص(39412)التفسيرفيوالطبري(4527)

لابنالباريفتحفيكماقالالدبر،عنكضىالبخاريأنغيرفذكره،
1لأحجر 90):

@اجميع
مبهمعممابنعنأخرجما

عنرويناهوقدفيهفاثدةلا
نافععنثلاثتهمذئبأبيوابنعمربنوعبيداللهمالكعنالدراوردييعنيعبدالعزيز
مالكوعنبالتفسير

ذلكقبلالحافظأجابوقد@ا،أوجهعدةمن
البخاريصنيععن

الاكتفاء.لسمىالبديعصننوعبأنه

حالبخارياخرجه
ء(39512)التفسيرفيوالطبريمما(4527)

برعبدالوارثطريقمن

الدبرعنالبخاريوكنىفذكره،أيوبعقسعيد
بالدبريفصحولم)7254(،تعليقأحالبخاريأخرجه
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رويوقد
اب@الحافظقالأخرىطرقمننافعع@الحديثهذا

ذكرناصنغيرجماعةأيضانافعع@الحديثهذاروى@اوقدحجر:

لابيالاصبهانيينفوائدوفيتفسيرهفيدويهصاب@عندثابتةبذلكورواياتهم

وغيرهالماللدارقطنيمالكوغرائبللحاكمنيسابوروتاريخالشيخ
(2)

يعنيعبدالعزيزع@رويناه@اوقد:(@371)الإسماعيليبكرأبووقال

نافعع@ثلاثتهمذئبأبيوابرعمرابروعبيداللهمالكعنالدراوردي

مالكوصبالتفسير،
مى

@اأوجهعدة
(3)

محمدرواهماب(
أويسأبيب@بكرأبيع@الحكمبنعبداللهب@

عمر:بنعبداللهصأسلمب@زيدصبلالب@سليمانص
أتىرجلأأن@ا

س@فوجدغيه@ماللهرسولعهدفيدبرهافيامرأته
شديدأ،وجدأذلك

فيالنسائيرواهط@شئغأقحرثغفآتوأنغحرثد@آؤكتم@ال@تعالى:اللهفأنزل

الكبرى
(4)

تعالى:قولهنزولسبببيانفيعمرابيع@للحديثطريقانهذان

يحتبرالطريقي@واحدصوكل@،شئغأقحرثكنمفآتو(نكغحرث)ل@آؤكتم

والثاني@شهورالأولأنإلاالاصطلاحي،العرففيالاخرللطريقمتابعا

غريب.

نافعع@رواهالأوللأنغريبوالثانيمشهورالأولبأنقلتانما@

إلاأصغرأونافعطبقةوهوصأسلمب@زيدعنيروهلمبينماجماعة،

سليمانع@يروهلمإذالمتفردالطبقاتفيالتفردواستمربلال،برسليمان

محمدإلاعنهولاأويسأبيبنبكرأبوإلا
الحكم.ب@عبداللهبن

636/16)للسيوطيالمنثورالدرانظر(1) 37).

.(190/8)حجرلابنالباريفتح(2)

.(19018)حجرلابنالباريفمح(3)

ديوالطحاوي(395/2)التفسيرفيوالطبري)51613(،الكبرىفيالنسائيأخرجه(4)

وقدبه،الحكمبنعبداللهلنمحمدطريقمنكلهم(410/15)الآئارمشكلشرح

له.تفردالحكمبنعبداللهبنمحمدأنلأليهحاتمأبيابنسؤالصنتبين
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لهإعلالهووجهأسلم،بنريدحديثحاتمأبوأعلوقد
فيمايرجع

قرينئين:إلىأحسب

تفردحيثالمتأخرة،الطبقاتفيالتفرداستمرارهيالأولى:القرينة

صحمدبالحديث
النساثيشيوخطبقةمنوهوالحكمبنعبداللهب@

الأحاديثمنبشيءأهلهاتفرديندرالطبقةوهذهوالطبري،والطحاوي

عادة.الصحيحة

عنوغرابتهنافع،صالحديثاشتهارالأهم:وهيالئانية،القرينة

لكونهماسلم،برزيدصروايتهإلىالعلمأهلاحتياجمعأسلم،ب@زيد
الحديثكانفلوعمر،ابرع@رواهحينمانافععلىاستنكارهأكثرواقد
علىتتابعواولماوحده،نافعإلىروايتهالناسنسبلماأسلمبنزيدعند

فقط.نافععنروايته

لأنسنة،عشرةتسعنافعبعدبقيأسلمب@زيدأنذلكإلىأضف

نافعا
سنةتوفي

وثلاثشستسنةأسلمب@زيدتوفيبينماومائة،عشرةسبع
كانلمانافعأ،يدركلمصعليهلتهافتزيدعندالحديثكانفلوومائة،

لهروايتهمفيالعلولهمسيحصل
معلوم.هوكمازيد،ص

صالحديثروىنافعبرعبداللهأنوهيأخرى،علةوللحديث

برهشام
سعد

عطاءعنأسلمبنزيدع@
قال:سعيدأبيعنيساربن

أبعر@ا
(1)

امرأته،فلانأبعرفقالوا:غيهم@،اللهرسولعهدعلىامرأتهرجل
"@شئئمأفئحرثكئمفآتوألكنمحرثفسآؤلم@الله:فأنزل

(2)

رجيعوهومعروف،فتحتبناوفسكونبفتحالبعر(1)
منهوالفعلوالخف،الظلفذات

ماأخرجإذاالشاةأمعاءالرجلأبعريقولون:فإنهمالتعديةبهمزةأبعرواماكمنع،

فيوردماوأما)البحر(مادةالمحيط.القاموسالفيروزآبادي،انظرالبعر،منفيها
فيالمرأةإتيانعنكنايةاحسبفيماوهر@سيره،تحرضصنأجدلمفإنيالحديث
ماشاعةفيمبالغةدبرهافيامرأتهأتى@نحقفيذلكقالرادانماالبعر،محل

قدهذابفعلهكأنهفعل،
منها.البعراستخرج

مشكلفيوالطحاوي)21593(،التفسيرفيجريروابن(35@12)يعلىأبرأخرجه(2)
به.نافعبنعبداللهعنطرقمن!410115)الاثار
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عمرابنصأسلمبرزيدحديثحاتمأبيعلىعرضلماولذلك

صأشبهوهومنكر،أيضاوهذاأشبه،@اهذاقال:ثمالطريقبهذاعارضه

فيعمراب@ع@حكىفيمانافعقبلأقبلواالناسلأنعمر،ابرحديث

ابرع@أسلمب@زيدعندكانفلوالرخصة،في@لغحرث)لنسآؤغقوله:

عبدالحكمابرحديثرأيتماواولبنافع،يولعونلالكانواعمر

@اعلتهليتبي@ثماستغربناه،
(1)

قال:حيثأخرىبعلةالطحاويجعفرابوالحديثهذاأعلوقد

عبدالبرابرعليهفردعمر@ااب@منسماعألهنعلملاأسلمبر@اوزيد

اب@ف@يسمعلمأسلمبنزيدأنالطحاويجعفرأبوزعم@اوقدبقوله:

@اغلطوهذاعمر

الرواياتببعضالسماععلىاستدلثم
()

فيعمرابنع@وروايتهمنهسماعهعلىالبخارينصقدبل

بالسماعالتصريحالبخاريروايةوفيالصحيحش،
()

المعاصرير،بعضعمرابنصأسلمبرزيدحديثصححوقد

عند@اوروايتهقال:حيثهذازيدحديثحجرابنالحافظقبلهموصححه

عبدالبراب@عليهوردرواتهبعضفيالأزديوتكلمصحيحبإسنادالنسائي

نافعروايةسمشهورةصحيحةالمعنىلهذاعمرابنوروايةقال:فأصاب،

أسلمب@زيدعنهيرويهاأننكيربغيرعنه
@ا

(6)

علىالغفيروجمهورهمكثيرأ،فيهاالعلمأهلتكلمالمسألةهذهتنبيه:

تفسيروأنبصواب،ليسماالايةمنوفهمغلط،قدذلكأجاز@نأن

قال:عبداللهبرجابرحديثصالصحيحي@فيوردمانحوعلىهوالآية

+(40911)حاتمأبيلابنالحديثعلل(1)

.(34412)الجصاصبكرلأبيللطحاويالعلماءاختلافمختصر(2)

.(246/3)والاسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد(3)

.1387)صمالكبيرالتاريخانظر(4)

حالبخاريصحيحانظر(5)
.(2085)مسلموصحيح(5146)

.(190/8)حجرلابنالباريفتح(6)
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الولدكانقبلهافيدبرهامنامرأتهالرجلأتىإذاتقول:اليهود@اكانت

@اإ1(@شثتمأقىحرثكئمفأتو(نغحرث)دن@اؤغفنزلت:أحول،

منومنهمنافع،إلىنسبهمنفمنهمالغلط،نسبةفياختلفواوقد

بأنالغلطبعضهمووجهروايات،كلهذلكوفينفسه،عمرابنإلىنسبه

تعالىواللهتوهما،)في(بلفظةدبرها()منقولهفي)من(لفظةأبدلالراوي

أعلم.

@الصي@الدىال@ى

الثالث:المطلب

الصحابيعنالراوياتحادمعبالمشهورالغريبإعلال

أنالخدريسعيدأبيصالمسيببنسعيدحديثالأول:المثال

فيبهويزيدالخطايابهاللهيكفرماعلىأدلكمألاداقال:جملىاللل@رسول
@اقال:الله،رسوليابلىقالوا:داالحسنات

المكارهعلىالوضوءإسباغ

الصلاة.بعدالصلاةوانتظارالمساجدهذهإلىالخطاوكثرة

ما
الصلاةالمسلمي@معفيصليمتطهرابيتهمنيخرجرجلمنمنكم

لهاغفراللهمتقولالملالكةإنالأخرىالصلاةينتظرالمجلسفييجلسثم

اللهم

فإنيالفرجوسدواوأقيموهاصفوفكمفاعدلواالصلاةإلىقمتم
وإذاكبراللهفقولوا:كبراللهإمامكم:قالفإذاظهري،وراءمنأراكم

قال:وإذافاركعواركع
سع

الحمد.لكربنااللهمفقولوا:حمدهلمنالله

صفوفوخيرالمؤخروشرهاالمقدمالرجالعحفوفالصفوفخير@ان
فاكضضنالرجالسجدإذاالنساء،معشرياالمقدم،وشرهاالمؤخرالنساء

حالبخاريأخرجه(1)
حومسلم)8254(،

محمدعنطرقمنويخرهما4351،1)
بن

فذكره.جابرعنالمنكدر
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الأزر@ا.ضيقمنالرجالعوراثثرينلأأبصاركن

المسيب:ب@سعيدصطريقانالحديثلهذا

ب@زهيررواهماأحدهما:أ(
الرقيعمروب@وعبيداللهمحمد

عبداللهبنوشريك
(3)

برعبداللهعنثلاثتهم
بنسعيدعنعقيلبنمحمد

ماجه.وابنأحمدرواهالحديث،فذكرالمسيب

بنالضحاكعاصمأبورواهماالثاني:ب(
مخلد

الثوريسفيانعن

بنبكرأبيبرعبداللهعن
المسيببنسعيدصحزمبنعمروبنمحمد

والحاكمحبانوابرخزيمةابررواهالحديث،فذكر
(4)

ماعلىالاخر،للطريقمتابعةمنهماواحدكليعتبرالطريقانهذان

هووواحد،شيخفيالتقياالطريقينلأنالاصطلاحي،العرففيمقررهو

غريب.والثانيمشهورالأولانإلاالمسيب،بنسعيد

الأولالطريقلأنغريبوالثانيمشهورالأولالطريقبأنقلتو)نما

برعبداللهعنرواه
محمد

برعبداللهصيروهلمبينماجماعة،عقملب@

لمحيثدرجةالغرابةواستمرتالثوري،إلانفسهاالطبقةم@وهوبكرأبي

النبيل.عاصمأبوإلاالثوريصيروه

ع@يروهلمالخبردهذاالثاني:الطريقأخرجأنبعدخزيمةابرقال

عاصمأبوكانفإنعاصم،ابيغيرسفيان
غريبإسنادفهذاحفظهقد

@ا
()

يخرجاه،ولمالشخينشرطعلىصحمححديث@اهذاالحاكم:وقال

حماجهوابن)3/3(،أحمدأخرجه(1)
حوالدارمي7(،77،687)724،

وأبو)996(،

عنه.طرقمن(507/2)يعلى

حالدارميأخرجه(2)
حميدحبنوعبد6(،)ها

ها(.4)

)س/61(.أحمدأخرجه(3)

0/1،91)خزيمةابنأخرجه)@ا( فيوالعقيلي1(،27/2)حبانوابن5(،8
الضعفاء

الكبرىفيوالبيهقي)1/503(،الصحيحينعلىالمستدركفيوالحاكم)2/322(،

عنه.طرقمن(16/2)

(5)
.(90/1)خزيمةابنصحيح
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بهتفرديقول:الحافظعلىأباسمعتفإنيالثوري،حديثمنغريبوهو

@االثوريعنالنبيلعاصمأبو
(1)

المعاصرين.منالعلمأهلبعضوصححه

يقويطريقينوردصالحديثأنالحديثلهذاتصحيحهمووجه
صحيحالطريقينأحدإنبلالاخر،أحدهما

ماأعنيمتابعة،إلىيفتقرلا

الستة،الكتبرجالصعليهمتفقثقةفإنهالنبيل،عاصمأبوبروايتهتفرد

تفرده.يقبلومثله

بهذاالثوريع@عاصمأبيتفرديقبلوالمالنقاد@نجماعةأنغير

عاصمأبيلحديثإعلالهمووجهالمشهور،بالحديثوأعلوهالحديث،
قرينتي@:إلىأحسبفيمايرجع

مماالثوريعنالتفردأنةالأولىالقرينة
الأول:لأمرير؟جدايعسر

قليل،عنهموالتفردالتابعيى،أتباعطبقةوهيمتأخرةطبقةعنتفردأنه

حديثهعلىحريصونوالمحدثونكثيرونتلاميذلهإمامالثوريأنوالثاني:

فمثلهجدأ،
عنه.التفرديعسر

رجلعناشتهرقدالحديثهذاأنالأهم:وهيالثانية،القرينة
محمدب@عبداللهوهوتليينه،علىالأئمةوأكثرفيهمختلف

عقيلبن
ثقةاخريشتهرصلمبينما

الستةالكتبرجالص
وهونفسهاالطبقةص

بكرأبيبرعبدالله
(3)

ثقةاخريشتهرصولاضعيفراوصالحديثيشتهرأنالبعيدوم@

أخرىطبقةفيالتفرديستمرثممدني،الراويينوكلاسيمالاطبقته،في
الثقة.الراويبعد

حديثمنيعنيباطل@اهذاقال:أباهأنأحمدبرعبداللهذكر

.(30511)الصحيحينعلىالمسندرك(1)

.(1316)@لتهذببتهذيبانظر(2)

.(14415)التهذيبتهذيبانظر(3)
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وقالالإنكار،أشدوأنكرهعقيل،ابرحديثهوإنمابكر،أبيب@عبدالله

اب@حديثهذاقال:بكر،أبيبرعبداللهحديثيحنيبشيء،ليس

عقيل
@ا

(1)

@اهذاحاتم:أبووقال
وليسعقيل،اب@صالثوريهوإنماوهم،

زهيرعقيلابنع@الحديثهذاروىمعنى،بكرأبيبنلعبدالله

عمرو@اب@وعبيدالله
(2)

ب@عبداللهذكرأنصحاتمأبوإليلاأشارماأعنماثالثةقرينةوهذه

معىلابكرأبي
سببيعرفلاأنهأيهذا،حاتمأبيقولمعنىلأنله،

فيللوهم
ع@روايةبكرأبيبرلعبداللهيحرفلالأنلاالحديث،هذا

المسمب.برسعيد

لاالإسنادهذاأنأي
يجيء،

عاصمأبابأنيقالحتىجادةهوفلا

فيحديثلهدخلبأنهيقالحتىأصلأالإسنادبهذاروايةثمةولاسلكها،

فيبكرأبيبنعبداللهلذكريكنلمثموصحديث،
أيالإسنادهذا

أعلم.تعالىواللهمعنى،

قال:عمرابرعتديناربنعبداللهعنيروىحديثالثاني:المثال

أبناءالملوكأبناءوخدمهاالمطيطاءأمتيمشتإذا@االله-لجي@:رسولتال

الترمذي.رواهخيارها@اعلىشرارهاسلطوالرومفارس

طريقان:ديناربنعبداللهصلهالحديثهذا

المباركب@وعبداللهالحباببرزيدرواهماالأول:الطريقأ(

.(223/2)العقيليوضعفاء)2/755(،عبداللهبروايةالرجالومعرفةالعللحنبل،ابن(1)

.(30/1)حاتمأبيلابنالحديثعلل(2)

حالترمذيأخرجه(3)
يروالب@يهقي)172(،صللخرائطيالاخلاقومساوئ)1622(،

.(525/6)النحوةدلانل

.1525112)الزهدفيالمباركابنأخرجه(4)
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ر@لمشهوبالحديث@لنريب@لحدبثاعلال

سليمانبنداسحاقالقاسمبنومحمدموسىبنوعبيدالله

ديناربرعبداللهعنعبيدةبرموسىعنوغيرهم،عبادةبروروح

الترمذي.رواهالحديث،فذكر

محمدرواهماالثاني:الطريقب(
الواسطيإسماعيلب@

()

أبيعن
أيضأ.الترمذيرواهفذكره،ديناربنعبداللهسعيدصبريحيىصمعاوية

متابعةالاصطلاحيالعرففيمنهماواحدكليعتبرالطريقانهذان

دينار،بنعبداللهوهوواحد،شيخفيالتقياالطريقينلأنالاخر،للطريق

غريب.والاخرمشهورالأولالطريقأنإلا

اهروالأوللأنغريبوالثانيمشهورالأولالطريقبأنقلتوإنما

صنوهوسعيدب@يحيىعنيروهلمبينماجماعة،عبيدةبنموسىعن

عنيروهلمحيثالغرابةوامتدتالضرير،معاويةأبيسوىنفسهاالطبقة

محمدإلامعاويةأبي
إسماعيل.ب@

ومع
النقادبعضأنإلاالاخرللطريقمتابعةيعترالطريقينأحدأن

ةقرائنثلاثإلىأحسبفيمايرجعالإعلالووجهالغريب،الطريقأعلقد

عنهالمتفردأنالأولى:القرينة

بنيحيىوهوالراءبفتح
سصد

يصعبومثلهحديثهميجمعالذيرالمشهورينالأئمةم@يعتبرالأنصاري

الحفاظ.تلاميذهخواصالمتفردسيكونأنإلاعنه،التفرد

طبقةوهيمتأخرة،طبقةفيوقعحتىاستمرالتفردأنالثانية:القرينة
محمد

لاوالتفردللترمذي،شيخوهوالواسطي،إسماعيلبن
مثلمنيقع

(2)

(3)

(6)

4/1)العقيليأخرجه 61).

(33516)الكاملفيعديابن@أض

(236/2)المجروحي@كتابفيحبانابنجهأض

.(36211)أصبهانتاريخفينعيمأبوأخرجه

حالترمذيأخرجه
.(223)صواسطتارلخفيوبح@ل)21462(،والبزار(2261)

.(195194111)التهذيبتهذيبانظر
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يعتبرصالفريرمعاويةأباأعنيشيخهانعلىنادرا،إلاالطبقةهذهأهل

فمثلهتلاميذهم،يكثرالذينالأثمة
عنه.التفرديعسر

الثالئة،القرينة
بريححىعنالغريبالحديثهذاأنالأهم:وهي

ب@موسىاشتهرصقدالضريرمعاويةأبووهوعنهالراويصثمسعيد

فإنجدا،ضعيفأوضعيفأنهإلاسعيدب@يحيىطبقةوهوصعبيدة

الأئمة
عنهالكتابةأجازصمنهم

منعهامنومنهم
(1)

فىونالضحيفصالحديثاخذعلىالناسيقبلأنجداالبعيدوص

الثقة،
مع

لإمامته،الثقةذلكحديثسماععلىحرصهممنعلمما

حفظهلسوءالضعيف،ذلكحديثسماعمنوتوقيهم
(2)

عندليسالحديثأنعلىيدلوهذا
هووانماسعيد،بريحيى

بطريتيالحديثهذاسعيدب@يحيىروىوإنماعبيدة،برموسىحديث

صرسلا33(اخر،

ع@سعيدبنيحيىعرمعاويةأبيلحديثيعرف@اولاالترمذي.قال

عبيده،برموسىحديثالمعروفإنماأصل،عمرابندينارصب@عبدالله

مالكروىوقد
يذكرولمسعيد@رسلأ،بريحيىعنالحديثهذاأنسبر

عمر@ااب@دينارصبنعبداللهصفيه

يحنسع@سعيدب@يحيىيرويهإنماالحديث@اوهذاالبزار:وقال

.(319/10)التهذيبتهذيبانظر(1)

التهذيبتهذيبفيكماقالأنهالقطانسع@يدبنيحيىعنالمدينيبنعلينقلفقد(2)

انا@افلمبمكةكانثمالأيامتلكعبيدةبنموسىحديثنتقي@اكنا:(319115)

ذكرته،بمايحصلالغرضإذالمرسل،سعيدبنيحيىحديثفيالخوضأردلم(3)

أعلم.تعالىوالله
.(527/4)الترمذيسنن(4)

بضم@اهو:(151/9)مسلمشرخفيالنوويقال(5)
وفتحتحتالمئخاة

المهملةالحاء

إلىالمطبوعفيتحرفوقد@ا،مهملةوالسينمشهورانوجهانوفتحهاالنونوكسر

173111)الدارقطنيعللالمثالسبيلعلىانظركثيرة،مصادرمروالتصويبيونم@،

1 .(2ع@.)@مالدوريبروايةمعينابنوتاريخ4(،7
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@لمشهوربالحديثالنريب@لحديثإعلال

محمدتابعيعلمولاعون،النبيأن
أبيعنالروايةهذهعلىإسماعيلب@

أحد.معاوية

بنعبداللهع@عبيدةبنموسىحديث@الحديثهذايعرفانما@

@اجميهي@مالنبيع@عمرابنعندينار
(1)

محمدبه@اتفردالدارقطني:وقال
معاويةأبيصالحسائيإسماعيلب@

@اعبيدةبرموسىروايةهذاصيعرفدانماسعيد،بريحيىعنالضرير
(2)

متابعالطريقينأحدأنعلىالمعاصرينم@العلمأهلبعضنصبينما
قال:حيثللاخر،

سعيدبريحيىمتابعةلك@ضعيفعبيدةبر

@ا.حديثهلصحةتشهد

لأنظاهرة،مجازفةأراهعنه،لهأصللاإنهالترمذي:@اوقولقال:

ثقةمعاويةأبافإنصحيح،بذلكإليهالسند
بنومحمدالشيخيىرجالص

مايرسلماكثيرأومالكالحافظ،قالكماحافظثقةالواسطيإسماعيل
هو

@ا.الشريفالفنبهذاالعالمعلىيخفىلاكماوصله،معروف

@افيبدوصقال:ثمالأنصاري،سعيدبنيحيىعلىا@لافذكرثم
الأرجحوأنإسناده،فيسعيدب@يحيىعلىاختلفواالرواةأنالتخريجهذا

عنهقالمنرواية
بنعبداللهعنهقالمنروايةثمأكثر،لأنهميحنسع@

بمتابعةقبلهاماعلىهذهوتترجحسبقكماثقة،لأنهعمرابردينارص

كماضعيفأكاندانوهوعبيدة،برموسى
المتابعاتفيبهبأسفلاتقدم،

تعالى@ا.اللهشاءإن

جم@ع@!النبيسمعتقالبكرأبيعنرافعأبيحديثالثالث:المثال
والمستزيدالزائدبوزنوزنبالفضةوالفضةبوزنوزنبالذهبالذهب@ايقول:

النار@ا.في

.(26@ا/2)البزارمسند(1)

11)للدارقطنيوالعلل)3693(،والأفرادالغرائبأطرافانظر(2) 7 4 /1).
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لهالحديثهذا
طريقان:رافعأبيعن

برويزيديعلىوأبوالثوريرواهحاالأول:الطريقأ(

ب@وعبدالوهابعبيدبنويعلىهارون
عطاء

()

ع@وغيرهم

محمد
سلمةع@الكلبيالسائبب@

سلمةأبيأوالسائببن
(7)

رافعأبيص
له.

معاويةبرزهيرع@الاشقرب@الحسي@رواهماالثاني:الطريقب(

عائشةأبيبنموسىص
بهرافعأبيصحفصأبيبنحفصع@

(8)

التقياحيثالاخر،للطريقمتابعامنهماواحدكليعتبرالطريقانهذان

للمتابعةيصلحلاالأولالإسنادأنغيرالصحابي،صالراويرافعأبيفي

أئمةوأغلببالضعف،صشهوروهوالكلبي،السائببنمحمدفيهلأن

كذبهوبعضهمحديثه،تركعلىالحديث
(6)

أبيبرحفصأحدهماةرجلينخلاثقاتفرجالهالثانيالإسنادوأما

وبعضهمالأشقر،الحس@ب@الحسي@والاخرمعروف،غيروهوحفص

تضعيفهعلىالأكثركانوانيقويه،
(10)

.(124/8)المصنففيعبدالرزاقأخرجه(1)

.(498/4)المصنففيشيبةأبيابنأخرجه(2)

فيوالأموي)1/55(،يعلىأبوأخرجه(3)
.(150149)بكرصأبيمسند

مسنديهمافيشيبةأبيبنبكروأبوراهويهبنلاسحاق)6(،حميدحبرعبدأخرجه(4)

فيوالأموي)7/342(،العاليةالمطالبفيكما
.(153)بكرصأبيمسند

فيأسامةأبيبنالحارثأخرجه(5)
للهيثميالحارثمسندزوائدفيكمامسنده

(552/1).

.(241/1)الدارقطنيعللانظر(6)

طنالآخرونوقالسلمةأبيعنيعلىوأبوالثوريقال(7)
السائب.بنسلمة

2@11،/1)والبزار)481(،الكبيرصالعللفيالترمذيأخرجهي@( فيوالعقيلي(09

به.الأشقرحسنبنحسينعنطرقمن)1/172(،الضعفاء

67/915)التهذيبتهذيبانظر(9) 81).-

.(291/2)التهذيبتهذيبانظر(10)
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محمدعنرواهحيثالاولالطريقمنالحديثاشتهروقد
ب@

يروهلمحيثالثاني،الطريقفيغريباظلبينماجماعة،الكلبيالسائب

معاوية،بنزهيرإلاالكلبيطبقةوهوصعائشةأبيبنموسىص

بنزهيرعنيروهلمحيثأخرىلدرجةالثانيالطريقفيالغرابةواستمرت

الأشقرحسينإلامعاوية
(1)

ومعمقيده:قال
تحسينهايمكنالأشقرطريقأعنيالثانيالطريقأن

بقرينتين:روايتهإعلاليمكنأنهإلاذكرهسيأتيلما

تركه،علىالإجماعشبةمعالكلبيصالحديثشهرةالأولى:القرينة

عائشةأبيب@موسىع@وغرابته
مع

الستةالكتبرجالمنوكونهثقته
(2)

الأشقرتفردأعنيالمتأخرة،الطبقاتفيالتفرداستمرارالثانية:القرينة
صغارهم،يعدصكانو)نالتابعي@،أتباععنروايتهأغلبفإنبالحديث،

وجوده.يعزمماالتابعشأتباععنوالتفرد

الحديث،هذابمثلتفردهقبولفلإمكانالأشقرروايةتحسي@وأما

لمولذلكمعروف،غيرفإنهحفص،أبيبنحفصشهرةلعدموذلك
يترجم

له
يكونفقدرافع،أبيعنالحديثهذاروىأنهسوىبشيء

منأوعائشةأبيبنموسىوكنىبالضعف،معروفايكونوقدمجهولا،

لذلك.يعرففلمأبيهاسمع@بعده

عنالحديثهذاروايةعنالناسعزوفسببيكونثمومن

عائشةأبيبرموسى
علىهوحرصهعدمأوإسناده،علىحرصهمعدم

شيخه.شهرةبعدملمعرفتهالروايةهذهفيزاهدالكونهبه،التحديث

ماعلىاعتماداالتفردهذاذكرتإنما(1)
الترمذيسؤالأعنيالأئمة،كلامبهيوحي

فيالخطيببمولبايحاتمالدكتوركاتبنيثمالحديث،علىالبزاروكلامللبخاري،
بنحسينالحديثهذابرواية@اتفردقال:(16/1)البغداديللخطيبوالمفترقالمتفق

غيرمدا.حفصأبيبنلحفصيحفظولازهيرعنالأشقرالحسن
.(314110)التهذيبتهذيبانظر(2)
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ولعلهوجه،الروايةبهذهالأشقرحسي@تفردلقبوليكونوحينئذ

ثقة،زهيرألأنالاخر،الإسنادصأحس@الإسناد@اوهذاالبزار:قاللذلك

السديعنهروىحفصأبيب@وحفصمشهور،ثقةعائشةأبيبنوموسى

وأبورجلان،عنهروىإذالجهالة،عنهارتفعفقدعائشةأبيبنوموسى

لمافمعروترافع
(1)

فيالبخاريوتردد
فيفقالالأشقر،حسينرواهالذيالحديثهذا

حينوقالنظر@ا@افيهالكبير:التاريخ
أنأرجو@اعنه:الترسذيسأله

@االحديثمقاربالحسنبنوحسي@محفوظا،يكون
(3)

ورأىالاخري@،النقادبعضالروايةبهذهالأشقرحسشتفرديقبلولم

@احديثبأنه:هذاحديثهصالرازيحاتمأبوقالفقدروايته،فيغلطانه

منكر@ا
(4)

سببأنوأحسب
صوغرابتهالكلبي،طريقصالحديثشهرةذلك

سأولىلأنهيشتهر،أنالطريقهذاحقلأنعالشة،أبيبنموسىطريق

حال.كلعلىالكلبيطريق

قبلنا4سواثابت،غيرأنهالحديثهذاعلىالحكمفيوالخلاصة

إلاعندنافليستفردهنقبللمإنلأننالا،أمالغريببالسندالأشقرتفرد

غيررجلحديثهففيالأشقرتفردقبلناو)نمتروك،وهوالكلبي،حديث

حفص.أبيبرحفصوهومعروف

كثأ؟@ل!@ككبهعى

.(20911)البزارمسند(1)

2/3)البهيرالتاريخ(2) 61).

.(184)الكبيرصالترمذيعلل(3)

.(189/3)والتعديلالجرح(4)
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الرابع:المطلب

الصحاباعنالراويبعدمناتحادمعحبالمشهورالغريبإعلال

عنأبيهعنيزيدبنعبدالرحملنبنمحمدحديثالأول:المثال

جاءتيغنيهماولهسأل@امناللهءلجه:رسولقالقال:مسعودبنعبدالله

غناه؟وماالله،رسولياقالوا:وجهطا،فيكدوشاأوخدوشاالقيامةيوم

الخمسة.رواهداالذهبمنوحسابهادرهما@اخمسونقال:

يزيد:بنعبدالرحمل@بنمحمدصطريقانلهالحديثهذا

الجراحبنوكيعمنهمواحدغيررواهماالأول:الطريقأ(
(1)

وأبو

النبيلعاصم
(2)

الفريابييوسفب@ومحمد
(3)

ادمبرويحيى
(4)

بنويحيى

عنجبيربرحكيمعنالثوريسفيانعنوغيرهمالقطانسعيد

محمد
الخمسة.رواهبه،عبدالرحمنبن

جبيربرحكيمعنمشهوربلالثوري،مشهورصوهو
عنهرواهفقد

شعبةالثوريمع
(6)

أنإلاشعيببروحمادياسرائيلوشريك

(2)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

34،امه)اأحمدأحرجه والمسند(40412)المصنففيشيبةأبيوابن1(،4
عنميوغيرهما)11062(،

حالدارميأخرجه
.(428/1)الآثارمشكلسرحفيوالطحاوي)7461(،

حالدارسياخرجه
.(42811)الآثارمشكلشرحفيوالطحاوي)7461(،

حوالترمذي(1626)داودحأبواخرجه
ماجهوابن(97/5)والنسائي(651)

ح
(01 84)

عنه.طرقمنوغيرهم

والخطيب2(،1812)الكاملفيعديوابن0(،798)صشعبةحديثفيأخرجه

.(20513)بغدادتاريخفي

فيالكاملانظرصاعد،ابنوقاله)21191(،الأوسطالمعجمفيالطبرانيأخرجه
.(216/5)لهالعللانظرالدارقطنيوقاله)21812(،الرجالضعفاء

حالترمذيأخرجه
به.شريكعنطرقمنوغيره)،56(،

لهجزءفيالبختريابنجعفروأبو(24711)المجروحينكتابفيحبانابنأخرجه

فيالكاملانظرصاعد؟ابنوقاله)563(،صحديثةأجزاءعشرةفيهمجمرعضمن
.(21615)لهالعللانظرالدارقطنيوقاله)21812(،الرجالضعفاء

.(216/5)لهالعللانظرالدارقطنيوقاله)21342(،الكاملفيعديابنأخرجه
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يحيىقالفقدعنه،الروايةتركشعبة
الثوري:صرواهمابعدالقطان

ع@شعبة@افسألت
سمعتهقدفقالالحديث،هذا

اللهأخافإنيحكيمص

بهأحدثأن
@ا

(1)

سفيانصآدمب@يحيىواحدصغيررواهماالثاني:الطريقب(

عنالإياميزبيدعنالثوري
رواهيزيد،ب@عبدالرحمنبنمحمد

الخمسة
(2)

متابعةالاصطلاحيالعرتفييعتبرمنهماواحدكلالطريقانهذان

تابعالثانيالطريقفيالإياميالحارثبنزبيدلأنالاخر،للطريق

محمدشيخهصالحديثوروىجبير،برحكيم
يزيد،ب@عبدالرحمل@ب@

الحديث.تقويمتابعةوهي

جبيربر@احكيمالمعاصري@:صالحلمأهلبعضقالولذلك

ثقةفإنهالحديث،تقويالكوفيالحارثابنوهوزبيدمتابعةلكنضعيف،

زبيد@ا.طريقم@صحيحفالإسنادثقات،الرواةسائروكذلكثبت،

للطريقمخالفاالإياميزبيدعنالثوريصادمبريحيىطريقوليس

ادماب@يحيىلأنوذلكعنه،تفردهونمادالثوري،عنالمشهور
قد

بعدادمبريحيىقالحيثواحد،مجلسفيالثوريعنالطريقي@روى

بنعبدالله@افقالحكيم:حديثسفيانعنروىأن
حفظيلسفيان.عثمان

ع@زبيدحدثناهفقدسفيان:فقالجبير،برحكيمصيرويلاشعبةأن

ضعيفراوع@اشتهرقدالحديثأنإلايزيد@ا،برعبدالرحملنبنمحمد

الإيامي.زبيدوهوثقةراوعنيشتهرلمبينماجير،برحكيموهو

الثوري،سفيانصالحديثلهذاروايتهفيآدمبنيحيىتثبتومع

الجرحوانظر)3502(،بغدادتاريخفيوالخطيب)08(،صشعبةحديثفيأخرجه(1)

.(1@ا./1)والتعديل

حوالترمذي(1626)داودحأبوأخرجه(2)
حماجهوابن(97/5)والنسائي(651)

(01 84)

ادم.بنيحيىعنطرقمنوغيرهم



@لمشهوربالحديثالغريب@لحدبث)علال
؟22

سندهوصحة
الصحيحصاحبيأنإلابابهفيوأهميتهزبيد،طريقمن

أحمدالعللإماماوانتقدهعنه،أعرضا
معش.برويحيىحنبلبر

لأحمدقلتالأثرم:بكرأبوقال
جبيرب@حكيم@احديثحنبل:بر

سمعتقال:ادمبريحيىقالكذافقال:أيضا؟زبيدرواهالصدقة،في

بنحكيمصيرويشعبةيعنيبسطامأبوعثمانبرلعبداللهيقولسفيان

محمدعنزبيدفحدثناسفيان:فقاللا،قال:شيئا؟جبير
بن

يزيد@اب@عبدالرحملن
(1)

@اسمحتالدوري:عباسوقال
حديثعنوسألتهيقوليحيى

خمسونعندهكانلمنالصدقةتحللامسعودابنحديثجبير:ب@حكيم

حكيم؟غيرأحديرويهدرهما،

أعلمولازبيدصسفيانعنادمب@يحيىيرويهنعميحيى:فقال
أحدا

الناسبهلحدثكذاهذاكانلووهموهذاادم،بريحيىإلايرويه

قالهالكلامهذامنكرحديثهولكنهسفيان،جميعأص
دانحوهأريحيى

(2)

لحديثالنقدأهللاستنكارسبباثمةأنأحسبلامقيده:قال

بنيحيىطريقلأنإلاواحدمجلسفيللطريقي@روايتهمعآدمبنيحيى

معادم
ماواشتهرزبيد،ع@سفيانعنيشتهرلمصحته

فيدونههو
جبيربرحكيمحديثوهوالمرتبة

لسماعإنكارهمزبيدعنسفيانعنيحيىلطريقإنكارهممعنىوليس
فيالطريقي@صالحديثروىقدفيحيىالحديث،لهذاسفيانمنيحيى
لهسماعهعلىدلملوهذاواحد،مجلس

بالوجهين.سفيانع@

معالصحيحالطريقمنالحديثغرابةهوالاستنكارمكمنأنغير
فيخللوجودعلىذاتهحدفيدليلوهذاالضعيف،الطريقمنشهرته
الغريبة.الرواية

.(218/2)عديلابنالكامل(1)

.(21612)عديلابنالرجالضعفاءفيالكاملانظر(2)
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أحمدعبدالثهأبوأشاروقد
روايةاشتهارعدمفيالسرإلىحنبلبر

يعنيحنبلبنأحمد@اسئلحفص:بنأحمدقالفقدزبيد،عنسفيان

حسابهاأودرهماخمسونيكنلمإذاقال:الصدقة؟تحلمتىحاضروهو

@

نعم.قال:جبير؟ب@حكيمحديثله:قيلالذهب،@

يحدثبسطامأبويومأ:قالالثوريأنادمبنيحيىصحكىثم

حدثنيقال:لا،له:قيلجبير؟بنحكيمصالحديثهذاشعبةيعني

أوأرسلهكأنهأحمد:قالعليه،يزدولمعبدالرحصبنمحمدزبيدص

ذا@انحوكلاماالرجل؟تعرفأمابه،يحدثأنكره
(1)

حديثهفييزدلمحيثسفيان،تدليسإلىيشيرأحمدالإمامفكأن

صقولهعلىزبيدذكربعد
محمد

سفيانفلعليزيد،ب@عبدالرحصب@

قدشعبةأنوظنهبهالظنلتحسينهحكيمطريقصالحديثتمشيةأراد

عرحدئهزبيدأأنفذكرعنه،الروايةتركحي@أمرهفيتشدد
محمد

ب@

هذاأهوزبيدبهحدثهالذيمايدرىفلايزد،ولميزيدبنعبدالرحمل@

غيره.أمبعينهحكيمرواهالذيالحديث

سفيانيذكرهلمفلمزبيدطريقصسفيانعندالحديثهذاكانوإذا

رووحيثوغيرهماالجراحبنووكيعالقطانكيحيىبهالمختصيرلأصحابه
ا

تبعا،زبيدطريقيجعلولمزبيد؟،حديثعنهيروواولمحكيمحديثعنه

لطريقروايتهقبلغيرهأوآدمب@ليحيىعندهكانإنبهيصدعولم

حكيم؟

هريرةأبيصصالحأبيعنحكيمبنالقغقاعحديثالثاني:المثال

يستدبرهالا.ولاالقبلةيستقبلفلاالغائطأحدكمأتىإذا@@مرفوعا!

لهالحديثهذا
طريقان:القعقاععن

.(218/2)عديلابنالكامل(1)
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المباركوابرالقطانويحيىعيينةابررواهماالأول:أ(

محمدعنوغيرهمرجاءبنوعبداللهعبدالرحصبنوالمغيرة
بر

إذاأعلمكم،الوالدمثللكمأناإنما@اولفظه:بإسناده،القعقاعع@عجلان

بيمينه،يستنجولايستدبرها،ولاالقبلةيستقبلفلاالخلاءإلىأحدكمذهب

الترمذي.إلاالخمسةرواهاوالر@االروثعنونهىأحجاربثلاثةيأمروكان

عنزريعبنيزيدع@عبدالوهاببنعمررواها@الثاني:ب(

إذا@اولفظه:بإسناده،القعقاععنصالحأبيب@سهيلعنالقاسمبنروح

مسلمرواهيستدبرهالماولاالقبلةيستقبلفلاحاجتهعلىأحدكمجلس
وغيره

(6)

عنالراويفيالتقيالأنهماللاخرمتابعاأحدهمايعتبرالطريقانهذان

مشهور،الأولالطريقأنإلاالحديث،مدارفهوالقعقاعهناوهوالتابعي،

غريب.والثاني

ةمشهورعجلانابرروايةأعنيمشهورالأولالطريقبأنقلتانما@

تقريبا،واحدةطبقةصالرجلشلأنسهيلروايةأعنيغريبالثانيوالطريق

ومع
عيينةكابنالحفاظمنجماعةعجلانابرعنالحديثروىفقدذلك

القاسم.بنروحإلاسهيلعنيروهولموغيرهم،المباركوابروالقطان

القاسمبنروحصيروهلمحيثالثانيالطريقفيالتفرداستمروقد
عبدالوهاب.بنعمرإلاعنهولازريعبنيزيدإلا

ماجهوابن2(،@ا712)أحمدأخرجه(1)
خ

(13

.(3811)والنسائي5(،2/02)أحمدأخرجه(2)

.(8)داود@أبواخرجه(3)

ماجهابنأخرجه(4)
@

(312).

ماجهابنأخرجه(5)
خ

(312).

ح@سلمأخرجه(6)
من(01132)مسلمصحيحعلىالمستخرجفينعيموأبو)562(،

به.عبدالوهابب@عمرعنطريقين
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وسببصحيحهفيأخرجهحيثسهيلطريقمسلمصححوقد
ذلك

قرائن:إلىيرجعأحسبفيما

أثبات.ثقاتسهيلطريقم@الحديثرواةأنالأولى:القرينة

لاغريبةروايةالقعقاعبواسطةأبيهصسهيلروايةأنالثانية:والقرينة

حفظ.إلاصالراويإليهايعمد

عجلان.ابرروايتهعلىتابعهقدسهيلاأنالثالثة:والقرينة

نازلةروايةتعتبرسهيلطريقمنالحديثروايةأنالرابعة:والقرينة

توفيسهيلالأن
عشرعجلاناب@عنهتأخربينماومائة،وثلاثي@ثمانسنة

توفيحيثسنين،
ومائةءوأربعشثمانسنة

إلامنهمسهيلع@يرويلاعجلانابنصالحديثروواوالذي@

بينماواسطة،إلىلاحتاجواسهحلطريقصالحديثرووافلوعيينة،ابن

الحديثأهلواختياردرجة،عجلانابرصللحديثروايتهمفييعلون

قيالئفردلحدوثسببالعاليللسند
وقدمعلوم،هوكماالنازل،السند

ذلك.ذكرتقدم

لحديثإعلالهمووجهالنقادواحدصغيرسهيلحديثأعلبينما

قرائن:ثلاثإلىأحسبفيمايرجعسهيل

فياستمرلأنهشديد،سهيلحديثفيالتفردأنالأولى:القرينة

والمتفردبعدها،وطبقتانللشهرةالمقابلةالطبقةوهيمتأخرة،طبقاتثلاث

كاندانتقريباالشيخي@شيوخطبقةيعتبرصعبدالوهاببنعمرأعنيبه

يرولممسلم
يقبلأنيندرشديدالطبقةهذهأهلوتفردبواسطة،إلاعنه

مئله.

أبيبلماسهيلدونعجلانابنعنالحديثاشتهارالثانية:القرينة

صالح.أبيبأبيهالأخيراختصاصمعصالح

عبدالوهاب،بنعمرخالفقدبسطامبنأميةأنالثالثة:القرينة



2 2
ر@لمشهوبالحديت@لغريب@لحدبثإعلال

عجلانابنعنالقاسمبرروحصزريع،بنيزيدعنالحديثروىحيث

سهيللاص
(1)

عنزريعبريزيدعندالذيالطريقأنبسطامبرأميةبروايةفتبين

المشهور،الطريقعي@وهوعجلان،ابنعنهوإنماالقاسمبنروح

علىمسلمأوالدارقطنيالهرويالفضلأبوالحافظانانتقدذلكولأجل

صحيحه.فيالحديثلهذاإخراجه

برعمرفيهأخطأالحديث@اوهذا:(@317)الهرويالفضلأبوقال

بنبمحمديعرفحديثلأنهزريع،بنيزيدعنالرياحيعبدالوهاب

بنأميةرواهأصل،الإسنادهذافيلسهيلوليسالقعقاع،ع@عجلان

صعجلانابنعنروحعنالصواب-علىرريع-بنيزيدصبسطام

بنعمروحديثبطوله،بميهب@هالنبيعنهريرةأبيعنصالحأبيصالقعقاع

مختصر@اعبدالوهاب
(2)

ابنحديثهووإنماسهيل،عنمحفوظغير@اوهذاالدارقطني:وقال
عنه،الناسبهحدثصلان،

عنأميةقالكذلكالقاسم،بنروحمنهم

يزيد@ا
(3)

قرائن:ثلاثعبدالوهابب@عمرحديثلإعلالأنوالخلاصة

ابنعنالحديثشهرةوالثالية:سهيل،طريقفيالتفردشدةالأولى:
الثلاثالقرائنوبهذهله،بسطامبنأميةمخالفةوالثالثة:عجلان،

أنيتضح

كلطقدعبدالوهاببرعمر
روايةصجعلهحيثالحديثلهذاروايتهفي

بوهمالجزمأمك@لماالأخيرتينالقرينتينإحدىتوجدلمولوسهيل،
عبدالوهاب.برعمر

مسلمأخرجدانماصحيح،الحديثمتنأنعليهالتنبيهينبغيومما

.(102/1)الكبرىفيالبيهقيوأخرجهاوالدارقطني،الفضلأبوروايتهذكر(1)
.(6159)صللهرويالصحيحكتابفيالحديثعلل(2)

التصجف.بعضفيهوقعوقد@41(،139)صللدارقطنيالتتبع(3)
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عجلان،ابرطريقصصحيحالحديثأصلولانلملاحتها،سهيلطريق

علملوعبدالوهاببنعمرحديثليخرجكانمامسلماأنوأحسب

له.بسطامبنأميةبمخالفة

هذه،عبدالوهابب@عمرروايةتركمسلماأنذكرالدارقطنيأنعلى

ب@عمرروايةذكرثمتركطمماالكتابفي@اوكانقال:حيث

علىوبناءمؤخرا،بسطامبراميةبروايةعلممسلمافلعلعبدالوهاب

فيالتركهذايكنولمعبدالوهاب،بنعمرروايةتركذلك
التيالنسخة

أعلم.تعالىوالل@أيدينا،بي@

@اكانقال:هريرةأبيعنأبيهعنسهيلحديثالثالث:المثال

@@اللهرسول
قال:الفجرلهفبداسفرفيكانإذارو

اللهبحمدسامعسمع

يقولالنارمنباللهستراعلينافأفضلصاحبناربناعلينابلائهوحسنونعمته

صوطدا.بهيرفعمراتثلاثذلك

صالح:أبيب@سهيلصطريقانلهالحديثهذا

واحدغيررواهماالأول:الطريقأ(
(2)

@منهم
أبيب@عبدالعزيزة

أبىصأبيهصسهي@عنعامربرعبداللهصضمرةوأبوحازم

خزيمة.ابررواهبه،هريرة

الثاني:ب(
صنهمواحدغيررواهما

السرحب@الطاهرأبوة

صالححاجبنصسلمصحيحعلىالدارقطنيأشكلعمامسعودلأبيالاجربةكتاب(1)

(10).

الهرويالفضلابيقولأنغيرعامر،بنعبداللهعنرجلينروايةعلىإلاأقفلم(2)

سهيلعنالأسلميعامرب@بعبداللهيعرفإنما@االحديث:فيقالحيث
علىيدل"

عنه.مشهورالحديثأن

.(152/4)خزيمةابنأخرجه)س(

.(152/4)خزيمةابنأخرجه)دا(

(5)
حمسلمصحيح

.(19/64)حبانابنوصحيح)8172(،
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بنوالربيععبدالأعلىب@ويونسالحصريصالحبنوأحمد

أبيب@سهيلعنبلالب@سليمانعنوهبابرصوغيرهم،سليمان
مسلم.رواهبنحوه،هريرةأبيع@ابيهعنصالح

التابعيعنالراويفييلتقيانحيثواحد،لحديثطريقانهذان
ذلكومثلصالح،أبيبنسهيل

إلامتابعة،الاصطلاحيالعرففييسمى

غريب.والثانيمشهورالأولأن

عامربنعبداللهصرواهلانهمشهورالأولالطريقبأنقلتانما@

عنيروهلمبينحاالهروي،ذكرهماعلىواحدغيرسهيلعنالراوي

برعبداللهإلابلالب@سليمانوهوالثانيالطريقفيسهيلعنالراوي

وهب.

بلالبنسليمانع@الغريبةالروايةالهرويالفضلأبوأعلوقد

إنماالحديث@اوهذاقال:حيثعامر،بنعبداللهصالمشهورةبالرواية

ضعيفعامربنوعبداللهسهيل،عنالأسلميعامربنبحبداللهيعرف

سمعهسليمانيكونانفيشبهالحديث،
إلاأعرفهولاعامر،بنعبداللهمن

هكذا@اوهبابرحديثمن
(4)

الرجلينكونإلىيرجعبالمشهورالغريبالحديثإعلالووجه
إلامتقاربة،طبقةوصالمدينة،أهلمنبلالبنوسليمانعامربنعبدالله

فقدبلال،بنسليمانمنموتاأقدمعامربنعبداللهأن
سنةعامرابنتوفي

سنةبلالبنسليمانتوفيبينماومائةوخصح@ينإحدىأوخمسين
سبع

بماعامراب@صالوفاةفيتأخربلالبنسليمانأنأيومائةوسبعي@

.(5086)داود@أبيسن(1)

1(،1557،21637)الكبرىالنسائيسنن(2)
.(2/451)خزيمةابنوصحيح

.(61511)الصحيحينعلىالمستدرك(3)

1281)صالهرويالفضللابيالصحيحكتابفيالحديثعلل(4) 29).

.(3406)رقمالتهذيبتقريبانظر(5)

.(1هاه)@االرجالضعفاءفيالكامل(6)
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ثقةبلالب@سليمانأنإلىبالإضافةسنة،وعشريرخمسعلىيزيد
ص

ضعيف@فإنهالأسلميعامربنعبداللهبخلافالستةالكتبرجال
(2)

لثقتهوذلكبلال،بنسليمانعنالحديثيشتهرانالأولىفكان

علىالحديثأهلحرصصعلملماعامر،بنعبداللهبعدوتأخره

صالتحديث
العالية.الأسانيدوطلبالثقات

أخطأقدوهبابريكونأنفإما
في

يكونأنو)ماالحديث،هذا

أخذهبلالبنسليمان
عنه.الحديثوأرسلعامر،ب@عبداللهص

ولعلهوهب،اب@إلامنهيسمعهفلمكثيرأبهيحدثلمثمومن

بنعبداللهم@سمعهسليمانيكونأن@افيشبهالهروي:الفضلأبوقاللذلك

عامر@ا.

أنإلاالأئمة،صمثلهواستفاضةالإعلالط،م@النوعهذاوجاهةومع

غريب،عجيبإعلال@اوهذاقال:حيثاستغربه،المعاصري@النقادبعض

الاحتجاجعلىمتفقحجةثقةبلالب@سليمانفإنرده،عنحكايتهيغحي

حديثهإعلاليصحفكيفبتدليس،يرمولموغيرهما،الشيخي@عندبحديثه

@ا.الضعيفهذاعبداللهبمثل

صنيعإلىأقربالهرويالفضلأبيإعلالةمقيدهقال
أنإلاالنقاد،

يشتهرلمعامرب@عبداللهأنوهوبه،القولفيالترددعلىيحملماثمة

لسببي@:وذلكالهروي،الفضلأبيكلامم@يفهملماخلافاالحديث،عنه

صالحديثباشتهاركلامهأشعر)نوالفضلأباأنالأول:السبب

قوله:يكونفقدعنه،رواهممنأحدايذكرلمأنهإلاعامر،برعبدالله

فياستقريماإلىعائدأيعرف()إنما
للشهرةمراعاةدونمسبقانفسه

الحقيقية.

.(2539)رقمالتهذيبتقريبانظر(1)

.(3406)رقمالتهذيبتقريبانظر(2)
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ابنعندإلاعامربنعبداللهحديثعلىأقفلمأنيالثاني:والسبب

يروهولمخزيمة،
وأبوحازمأبيبرعبدالعزيزهمارجلان،إلاعندهعنه

أحمدمصعبأبوإلاعنهمايروهولمعياض،برأنسضمرة
بكرأبيبن

هري.لزا

لاعنه،الحديثشهرةتقتضيلاعامربنعبداللهصاثني@ورواية

خزيمة،ابرعندإلاأجدهولمواحد،إلاعنهمايروهولمسيما

صحو)ذا
يبقلمعامربرعبدالثهعنمشهورايك@لمالحديثأن

حافظإماموهبب@عبداللهلأنوهب،برعبداللهحديثلاستنكاروجه
من

هذهأهلكبارمنيكنلمدانتفردهم،يقبلالذيرالتابعي@أتباعطبقة

الطبقة.

أبوفيهقالحتىعليهمتفقأمروإتقانهوهبب@عبداللهوجلالة
بمصروهبابنحديثمنحديثألفثماني@نحوفي@انظرتزرعة:

@الهأصللالهحديثارأيتأنيأعلمفلامصروغير
(2)

ابننصوقدالتفرد،منهيحتملومثلهجداالحديثمكثرصهوثم
مثلعنهمبالروايةشيخغيرعنتفرد@اوقدقالط:حيثذلكعلىعدي
بنوسليمانصالح،بنومعاويةشريح،بنوحيوةالحارث،بنعمرو

لهيكونومنضحفائهم،وسنالناس،ثقاتمنوغيرهمبلال،
من

لهيذكرأناستغنىذكرتهمامثلالأصناف
حديثالهأعلمولاشيء

ثفةعنهحدثإذامنكرا،
@االثقاتمن

()

وجلالةعامربنعبداللهصالحديثشهرةعدمأعنيتقدمولما

.(85112)للباجيوالتجريحالتعديلمنمصر()وغيركلمة(1)
.(18915)حاتمأبيلابنوالتعديلالجرح(2)

الشيوخ.عدد@نعنبأشياءتفردوهبابنأنأي(3)
ألفما@ثرةأنهأي(4)

منمكثرالكونهبه،تفردحديثلهيذكرأنلا@حلحوجمع
جدا.الحديث

.(20414)الرجالضعفاءفيالكامل(5)
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هذا.حديثهتصحيحفيإشكالامسلمالإماميرلموهببنعبدالله

بهيتقوىمتابعاعامربرعبداللهحديثفجعلخزيمةابنوتبعه

علةيجعلهولمالحديث،
أخرجأنهوذلكوهب،بنعبداللهتفردصحةفي

فيشرطنا@نليسعامربر@اعبداللهقال:ثمالطريقينمنالحديث
هذا

أبيب@سهيلعنبلالب@سليمانعنالخبرهذاخرجتوإنماالكتاب،

جنبهإلىهذافكتبصالح
@ا

(1)

.(152/4)خزيمةابنصحيح(1)
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@كعط*-

--

بالمتنالمتعلقةلالمشهورالغربإعلالنواع

8@@إ@!

هنابالمتنالمتعلقبالإعلالالمراد
منهيقصدالذيالإعلالذلئطهو

فقط،المتنإعلالمنهالمقصودوليسالإسناد،بذلكالمتنروايةإنكار

بالإسناد.ارتباطهدون

المتقدمبالسندالمتعلقكالإعلالأيضا،بالإسنادمرتبطإعلالهوبل
لاالمشهوربالحديثالغريبالحديثإعلاللأنالأول،المبحثفيذكره

انفكاكهيتصور
الإسناد.إلىالنظرعن

أحدأنإلاواحد،بإسنادمتنانيردأنالإعلالمنالنوعهذاوصورة

بالمشهور-الغريبفيعللغريب،والاخرالإسناد،بذلكمشهورالمتنش

أنهنابالمتنالمتعلقوالإعلالبالسندالمتعلقالإعلالبينوالفرق

هووالثانيبخلافالإسناد،أصلدونالمتابععلىالإنكارفيهينصبالاول

برمته.الإسنادعلىينصبفيهالإنكارفإنبالمشالمتعلق

صأدقبالمتنالمتعلقأعنيالإعلال-صالنوعهذافإنوعليه

قوعواستبعادمجردبهالإعلالفييكفيالأولالنوعلأنالأول،النوع
المشهورة.الروايةوجودمعالغريبة،الرواية

الغريبةالروايتي@بينالمقارنةبدمجرديتحققالاستبحادوذلك
العلاقةلوجودوالمشهورة،

الرواية.حيثسالإسنادي@بش
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العلاقةوهذه
هي

التقاءإماالإسناد،منطبفةفيالإسناديرالتقاء

فوقه،مناوالصحابيفيواماالشواهد،فيوهذاعن،النبيفيالإسنادين

المتابعات.فيوهذا

الإسنادي@حالبينالفرقبمعرفةالروايتي@تينكبينالمقارنةوتتحقق

الراويأوالإسنادكانفإنعنهما،والشهرةالغرابةوقعتالذي@الراويي@،أو

صالامعلولا،الغريبكانالآخرمنبالشهرةأولىعنهالغرابةوقعتالذي

فلا.

لمتني@،واحدإسنادعلىينصبفإنهبالمت@،المتعلقالإعلالأما

كانسواءمعلوم،هوكمافيه،إشكاللامشلأكثرصواحدسندوورود

ص@الصحيحسوفيلا،أمالإسنادبذلكغريباالمتنشأحد
كثيرشيءذلك

صنيحوبتتبع
إنماانهمتبي@الإعلالمنالنوعهذامثلفيالنقاد

ورودتجعلالمتنيربينعلاقةثمةكانإذابالمشهورالغريبالمتنيعلون

امرا@ستبعدا.الاخرشهرةمعالغريب

تختلفالعلاقةوهذه
وعدمها:الشهرةبحسبلاخر،إسنادم@

مشهوراأحدهماوروديك@لممشهور،بإسناد@رويينالمتنانكانفإذا

متونعدةورودلأنبالمشهور،الغريبلإعلالمقنعاسبباغريباوالاخر

فيه.إشكاللاسائغأمرمشهورواحدسنادب@

احدهماورودتجعلالمتنينبينعلاقةوجودمنبدلاكانثمومن

مستبعدا.أمراالاخرشهرةمعغريبأ

العلاقة:لهذهنوعيىثمةأنبالتتبعتبينوقد

صاشتراكالمتني@بيىيكونأنايالمعنوية،العلاقةالأول:النوع

بالمعنى،لهروايةأوللاخر،اختصاركأنهأحدهمايظهربأنالمعنى،حيث

نفسه.الموضوعفيأو



@لمشهوربالحديثالنريب@لحديثاعلال

2 3 2

فياشتراكالمتنسبينيكونأنأياللفظية،العلاقةالثاني:والنوع

الصيغة،فييشتبهانأوالألفاظ،بعضفييشتركانبأنالمعنى،دوناللفظ

ذلك.ونحووالاستفهاموالشرطكالنفي

واحدبإسنادالمرويشالمتنينبي@العلاقتينهاتينإحدىوجودولأجل

تفسيريالىبالاخر،منهماالغريبإعلالإلىالنقادكثيرصيجنحمشهور

أواللسانسبقأوالاختصارأوبالمعنىالروايةسببهابأنفيهالغرابةوقوع

نحو

القليلإلاالأحاديثم@بهايروىلاالتيوهيالنادرة:الأسانيد

الأسانيدصيختلففحكمهاالمتنانذانكإلابهايروىلاوقدجدا،

ة.رلمشهوا

والآخرمشهورأالمتنيىأحدوكاننادر،واحدبسندمتنانوودفإذا

هيوحدهاالإسنادندرةكانتغريبا
المتني@.بينالجامعةالعلاقة

تفردفإذاروايته،علىالعادةفيالمحدثونيحرصالنادرالإسنادلأن

فيالغالبكاننفسهبالإسنادمشهوراخرمشثمةوكانمتفرد،به
أنالعادة

قدالراوي
حديثلهفدخلالمشهور،المت@أرادوأنهبه،تفردفيماوهم

ذلك.تعمديك@لمإنهذاحديث،في

تقسيميمكنوعليه
للغرابةالمصاحبةالقرينةبحسبالمبحثهذا

وهيوالشهرة-
مطالب:ثلاثةإلىالمتني@-بي@العلاقة

الاول:المطلب

المتنينبينمعثويةعلاقةلوجودبالمشهورالغريبإعلال

وم@
يلي:ماذلكعلىالامثلة

فيالساعديحميدأبيعنالزبيربنعروةحديثالأول:المثال
للعمال.الإهداء
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بلفظين:الحديثهذاورد

@اقال@:الساعديحميدأباأنوهومطول،الأول:اللفظأ(

استعمل

قدمفلماالصدقةعلىاللتبيةابنلهيقالالأسدعنرجلا!لمجاللهرسول

المنبرعلىمج!اللهرسول@افقامقال:لي،أهديليوهذالكمهذاقال:

أهديوهذالكمهذافيقولأبعثهعاملبالماوقال:عليه،وأثنىاللهفحمد

لا،أمإليهأيهدىينظرحتىأمهبيتفيأوأبيهبيتفيقعدأفلالي

القيامةيومبهجاءإلاشيئامنهامنكمأحديناللابيدهمحمدنفسوالذي

عنقهعلىيحمله
بعير

يديهرفعثمتيعر،شاةأوخوارلهابقرةأورغاءله

مرتينبلغتهلاللهمقال:ثمإبطيهعفرتيرأيناحتى
عليه.متفق@ا

الزهريعنلارواهالزبير،بنعروةشهورص@اللفظوهذا
(1)

عروةبنوهشام
(2)

ذكوانب@وعبدالله
(3)

أبيالزبيرصب@عروةعنثلاثتهم

به.الساعديحميد

هدايا"قال:الله-لمجبا!رسولأنوهومختصر،الثاني:اللفظب(

وغيره.أحمدرواهلاكلولالعمال

يروهلمعروةع@غريباللفظوهذا
سعيدب@يحيىإلاعنه

فرواهإسماعيلعنواشتهرعياش،بنإسماعيلإلاعنهولاالأنصاري

عيسىبنإسحاق

(4)

مهديب@دابراهيم
()

بروداودصحمروأبو

حوالبخاري)5/324(،أحمدأخرجه(1)
،529(2 5 9،76 63،67 1 ومسلم4(،7

ح
بنحوه.الزهريعنطرقصنوغيرهم)6492(،داودحوأبو)2381(،

حالب@خاريأخرجه(2)
(005،16 97،99 حومسلم7(،71

طرقمنوغيرهما)2381(،

نجحوه.عروةبنهامعن

خمسلمأخرجه(3)
(1832).

.(424/5)أحمدأخرجه(4)

9/1)البزارأخرجه(5) 72).

3عوالةأبوأخرجه(6) 9 5 / فيالبيهقيطريقهومن0(،3-11)الكاملفيعديوابن1(،4

ء(138/10)الكبرى
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رشيد
(1)

بكيربنومحمد
(2)

ب@وعبدالوهاب
الضحاك

(3)

ع@وغيرهم،

حميدأبيعنالزبيربنعروةعنسعيدبنيحيىصعياشبرإسماعيل

به.الساعدي

البزارمنهمالعلمأهلواحدصغيرنصوقد
(4)

والدارقطني
()

وابن

عدي
(6)

ضعيفةالحجازيي@عنإسماعيلوروايةبه،تفردإسماعيلأنعلى

ومنالأنصاريسعيدب@يحيىفإنكذلك،هناوروايتهمعلومهوكما

فوقه

فقدذلك
العلمأهلبعضوصححهالملقنابنإسنادهحسن

لمعنىيشهدمااللتبيةابنحديثقال:ثمبشواهده،المعاصرينم@
الحديثهذا

إنبلتحارض،أيبينهمايرىلاالحديثي@فيالناظرمقيده:قال
الاصطلاحيالعرففيوهذامختصر،الثانياللفظأنإلامتقارب،معناهما

يعله.لمالحديثيقولمإن

الأول،باللفظالثانياللفظأعلعليه-اللهرحمةالبزار-أنغير

علاقةوجود
اللفظإنحيثمعنوية،علاقةوهيالمتنين،بين

الأول.اللفظمنبالمعنىسرويامختصرايكونأنيشبهالثاني

اتحادوالثانية:
انإلانفسه،بالإسنادمرويانفإنهمااللفظين،مخرج

(2)

3)

(6)

7)

(8!

.(138110)الكبرىفيالبيهقيطريقهومن"3(،.11)الكاملفيعديابنأخرجه

.(395/4)عرانةأبوأخرجه

.(121)صالعواليالفوائدفيالتنوخيأخرجه

.(17219)البزارمسند

.(36/5)والأفرادالغرانبأطراف

/1)الرجالضعفاءفيالكامل

.(282/1)التهذببتهذيبانظرالثماميينغيرعنروايتهبل

.(430/2)المنبرالدرخلاصة



المثهوربالحديثالغريب@لحديثإعلال
2 3

عروةصيروهلمغريبوالمختصرعروة،صجماعةرواهمشهورالمطول

عياش.اب@إلاعنهولاالأنصاريإلا

أنيشبهالمعنىفيمتقاربينحديثينمخرجيتحدأنجداالبعيدفص

دوناللفظي@أحدإلايشتهرولابالمعنى،مرويامختصرأأحدهمايكون

فيغريبةالساعديحميدابيعنالزبيربرعروةوروايةسيمالاالآخر،

أعنيذلك-ومثلاللتبية،اب@حديثإلامنهايوجديكادلاإذنفسها،

حريصينالحديثأهلتجعلالتيالدواعييعتبرصنفسة-الإسنادغرابة

ع@عروةوهيالترجمة،تلكأوالإسناد،بذلكاخرحديثوجودعلى

أبي

المحنى،فيمتقاربانحديثانإلاالترجمةبتلكيوجدلم

الغريباللفظحملكانغريب،والاخرالترجمةبتلكمشهوروأحدهما

أنهعلى
ولذلكالترجمة،بتلكاخرحديثإثباتصأولىبالمعنىصروي

فيه،وأخطأواختصره،عياشب@إسماعيلرواهالحديث@اوهذاالبزار:قال

علىرجلابعثالنبيأنحميدأبيعلىعروةصالزهريعنهووإنما

@االصدقة
(1)

ع@سعيدبريحيىعنعياشبنإسماعيل@ارواهالدارقطني:وقال

@امختصرا.الساعديحميدأبيعنعروة
(2)

ع@عياشبنإسماعيل@ارواههأ:477)التنوخيالقاسمأبووقال

لهأعلملابلفظوساقهمختصرأ،حميدأبيصعروةعنسعيدب@يحيى

@اعليهمتابعا
(3)

إلاعليهوقفتفيماعنهيروهالمغريبةذكوانب@عبداللهروايةتنبيه:

.(172/9)البزارمسند(1)

الدارتطنيوقرل)41/971(،للدارقطنيالعلل(2)
باي.حاتمالدكتورأفادنيهمماهذا

التنوخيوقول(120)التنوحيالقاسملأبيالعراليالفرائد(3)
الدكتررأفادنيهمماهذا

التنرخي.لشيخهوالكلامالصوري،وهوالتخريج،لصاحبنسبهأنهإلاباي،حاتم

أعلم.والله
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ومعالشيباني،
ليسذكوانابركونالسببأنوعنديمسلم،أخرجهاذلك

الحديثعلىالناسيحرصلمفلذلكعروة،بروهشامكالزهريمشهورا

عنه.

الحنثعدمفيهريرةأبيعنطاووسحدبوهوالثاني:المثال

الاستئناء.باليمين

لفظان:المعنىبهذاورد

قال:ع@بروالنبىصهريرةأبيحديثوهوصشهور،الأول:اللفظأ(

نبيداودبرسليمان@اقال
تأتيكلهنامرأة،سبعينعلىالليلةلأطوفنالله،

الله،شاءإنقل:الملك:أوصاحبهلهفقالالله،سبيلفييقاتلبنلام

كلام،بشقجاءتواحدةإلانسائهمنواحدةتأتفلمونسي،يقل،فلم
لهدركاوكانيحنثلماللهشاءإنقالولوده:جماللهرمولفقال

في
حاجته

وهماثقتان،طاووسعنرواهلانهمشهوراللفظهذابأنقلتو)نما

روايتهعلىطاووساوتابعحجيربروهشامطاووسبنعبداللهابنه
سيريربرومحمدالأعرجعبدالرحملنوهماهريرة،أبيعنثقتان

الصحيحين.فيوكلها

اللفظب!
أنهريرةأبيحديثوهوالإسناد،بهذاغريبالثاني:

اللهشاءإنفقالحلف@امنقال@:جم@م@ماللهرسول
لما.يحنثلم

معمرعنعبدالرزاقبهتفردلأنهغريب،المت@هذابأنلمحلتانما@

حومسلم)2425(،حوالبخاري)21572(،أحمدأخرجه(1)
(3117)والنسائى(1654)

هم.وغير

حالبخاريأخرجه(2)
حومسلم2(،067)

(46 وغيرهما.(51
حالبخاريصحيحانظر(3)

(43 4،26 63،90

@ومسلم2(،67
(6541).

حالبخاريصحيحانظر(4)
.11654)حومسلم)9647(،
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وابروال@اثيأحمدرواهبه،هريرةأبيصطاووسعنطاووسابنع@

ماجه
(1)

وإنلأنهالأصل،فيمقبولمعمرمثلصعبدالرزاقمثلوتفرد

معمر،تلاميذأخصمنإمامأنهإلاقليلاالتابعيناتباععنطبقتهتأخرت

الأثبات.التابعشأتباعطبقةمنلأنهمقبولفإنهمعمرتفردوهكذا

وهما:التفرد،هذامثلقبولفيتشككانقرينتي@ثمةأنغير

اللفظش،معنىتقاربوهيالمتنين،بي@علاقةوجودالأولى:القرينة

اليمين.فيالاستثناءصحةوهوواحد،موضوعفيفإنهما

اتحادالثانية:والقرينة
ع@يروىكلا@نهمافإناللفظين،مخرج

يوجدلاغريبأحدهماأنغيرهريرة،أبيع@طاووس
هذاغسرله

رواي@تهما.علىوابنهطاووستوبعحيثمشهوروالاخرالإسناد،

بحيثالمعنى،فيويتقارباناللفظين،مخرجيتحدأنالمستبعدوص

المطولاللفظإلايشتهرولابالمعنى،مرويامختصراأحدهمايكونأنيشبه

دون

وجعلبالمعنى،روايةأنهاعلىالمختصراللفظحملكانثم

معااللفظيىإثباتمنأولىإسنادهفيالتيللغرابةتفسيرأذلك
غرابةمع

الإسناد،حيثمنأحدهما

المتفردتصرفعنناشئاالتفردسببيكونبأنالاحتماللقوةوذلك

وهوذلك،علىيدلماسليمانحديثفيفإنبالاختصار،المضفي

لما.يحنثلماللهشاءإنقال@الوقوله:

قولأنفيصريحأليسسليمانحديثفيالمعنىهذاأنغير

إنقاللوالمراديكونأنلاحتمالليمينه،إبطالاللهشاءإنالحالف

حوالترمذي0(،9123)وأحمد5(،17!8)عبدالرزاقأخرجه(1)
والنسائي)2351(،

حماجهوابن)7/03(،
به.عبدالرزاقعنطرقمنوغيرهم)4012(،
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سيتحقق.عليهماحلفأنلأجليحنثلماللهشاء

لا،قالكمادالكانالروايات:بعضففيذلك،علىيدلماوردوقد

قدا@صريكونذلكعلىوبناءاللط،سبيلفي@الجاهدوابعضها:وفي

أخل

النقاد:واحد@منغيرقالالإعلالصنالنوع

محمد@اسألتالترمذي:قال
عنإسماعيلبن

هذافقال:الحديثهذا

طاوسابنعنمعمرحديثصاختصرهعبدالرزاقفيهأخطأخطأ،حديث

لأطوفنقال:داودبنسليمانانقال:لج@هالنبىصهريرةأبيعنأبيهعن
منهنامرأةتلدفلمعليهنفطافكلامأامرأةكلتلدامرأةسبعي@علىالليلة

كمالكاناللهشاءإنقاللوع@م@م:اللهرسولفقالكلام،نصفامرأةإلا

@اقال
(1)

منسختصرهوإنماعبدالرزاق،فيهغلط@ايقال@عوانة:أبووقال

@ايليهالذيالحديث
(2)

داود.ب@سليمانحديثيعني

قصةفيالذيالحديثصاختصرهمعمراإن@االبزار:وقال

الليلة،لأطوفنقولهفيوالسلامالصلاةداود@ليهماب@سليمان
@االحديث

(3)

بالمعنى.مروياوكونهالثاني،اللفظإعلالعلىالنقاديتفقهكذا

أوعبدالرزاقتفردأنهوالإعلال@ذلكعلىلهمالحاملوخلاصة
فييعرفونلاالعلمأهللأناستغراب،موضعالمختصربالحديثمعمر
نصاالمسألةهذهمثل

فيه.نز!@لاثابتاع@يدهالنبيع@

كانالغريب،الحديثهذامعنىيتضمناخرحديثثمةكانفلما

.(253)الكبيرصالترمذيعللوانظر)4/801(،الترمذيسنن(1)

.(5214)عوانةأبيمسند(2)

.(7212)حجرلابنالهدايةأحاديثثخريجفيالدرايةانظر!3)



المشهوربالحدبثالفريب@لحدبثاعلال
2 3

الحديثنصأرادالمتفردوأنالتفرد،لسببعندهمالتفسيربمثابةذلك

اختصاره.فيووهمفاختصره،المشهور

صإماميناتفاقالعجيبوصمقيده:قال
البخاريوهماالنقدأئمة

حديثمختصرصبأنهوحكمهمالمختصر،الحديثانتقادعلىوالبزار

فيأحمدذكرهالذيعبدالرزاقكلامعلىيقفواأندونالطويل،سليمان

وهوعبدالرزاق:@اقالالمختصر:للحديثروايتهبعدقالحيثمسنده

معمرا@ايعنىاختصره،
(1)

وأنهمالض،هذااهلعظمةعلىيدلفإنماشيءعلىدلإنوهذا
ومعرفة.علمصيحكمونانما@يجازفون،لا

النزل،محلفينصوهواختصرهمعمرابأنعبدالرزاقتصريحومع

وأنهالحديثتصحيحإلىذهبقدالمعاصريرالعلمأهلبعضأنإلا

آخرحديث

هريرةأبيعنأبيهصصالحأبيبرلسهيلحديثالثالث:المئال

والريح.بالصوتالوضوءنقضفي

فيورد
لفظان:المحنىهذا

وهوالإسناد،بهذامشهورالأول:اللفظأ(
منهمواحدغيررواهصا

بنحماد
الدراورديوعبدالعزيزعبدالحميدبنوجريرسلمة

إذا@االلهءس@إترسولقالقال:بإسنادهصالحأبيبنسهيلعنوغيرهم

يخرجنفلالاأمشيءمنهأخرجعليهفأشكلشيئابطنهفيأحدكموجد

وغيره.مسلمرواهريحأ،يجدأوصوتايسمعحتىالمسجدمن

.(309/2)حشلبنأحمدمسند(1)

.(771)داود@وأبو(2/414)أحمدأخرحه(2)

حمسلمأخرجه(3)
(362).

حالترمذيأخرجه(4)
(75).
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شعبةرواهماوهوالإسناد،بهذاغري@الثاني:اللفظب(
(1)

عن

منإلاوصوء@الاقال:دهكاللهرسولانبإسنادهصالحأبيبنسهيل

ريحأوصوت
صحيححسنحديث@اهذاوقال:الترمذيرواهلما

@ا
(2)

مشهورأحدهماأنإلاواحد،بإسنادالمعنىفيمتقاربانلفظانفهذان

منوشعبةشعبة،إلايروهلمغريبوالاخرالحفاظ،منواحدغيررواه

ماههناأنإلاتفرده،يقبلومثلهالكبار،الأئمةوصالتابعين،أتباعطبقة

نفسه،بالإسنادالحديثاشتهاروهوالحديث،بهذاتفردهبهيفسرأنيمكن

شعبةيكونأناحتمالمعهيقوىذلكومثلحديثه،لمعنىمقارببمعنى

عليه.أحديتابعهلمولذلكمختصرا،بالمعنىالحديثروىقد

ليسأنهإلاصحيحمعنىالحديثلهذاشعبةرواهالذيالمعنىوهذا
إلاالمتطهرالمصليعلىوضوءلاأنهومعناهبالمصلي،مقيدبلمطلقأ،

هذاولعلريح،أوصوتص
أنبمثلهيظنلافإنهشعبة،أرادهالذيهو

الأخرى.الوضوءنواقضيجهل

عنالجماعةحديثم@مختصرشعبةحديثأنإلىالنقادذهبوقد

أنغيرسهيل،
لكنصححه،منومنهموهما،الحديثجعلصمنهم

الشكبحالةالتقييدعلىمعناهمحمولمختصرأنهاعتبارعلى
الصلاة.في

قال:حيثالرازيحاتمفأبوالحديثهذافيشعبةوهمفأماص

@اهذا
صوتمنإلاوضوءلافقال:الحديث،هذامتنشعبةاختصروهم،

عنهريرةأبيعنأبيهصسهيلعنسهيلأصحابورواهريح،أو

يخرجنفلانفسهمنريحافوجدالصلاةفيأحدكمكانإذاقال:ع@عمالنبي
ريحا@ايجدأوصوتايسمعحتى

(3)

2/04،14)أحمدأخرجه(1) 3،54 حوالترمذي1(،7
اجه@وابن)47(،

ح
(515)

به.شعبةعنطرق@نوغيرهم

.(10911)الترمذيسنن(2)

.(4711)حاتمأبيلابنالحديثعلل(3)
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إخراج@سلمتجنبلذلكولعله
معشعبةطريقمنالحديثهذا

أنه

أصلا.صالحأبيب@لسهيليخرجلمفإنهالبخاري،بخلافشرطه،على

صالحديثصححصنوأما
أنهمأحسبفإنيكالترمذيالأئمة

وقدالمذكور،التقييدعلىمعناهلحملهممختصربأنهعلمهممعصححوه

فقال:ذلكعلىيدلبماالحديثعلىبوبفإنهخزيمة،ابنبذلكصرح

عالماأوهمى@اللهرسولمختصراصرويخبرذكر@اباب
يميزلممص

الحدثإلاصيجبلاالوضوءأنالمتقصيوالخبرالمختصرالخبربين

@اراثحةأوصوتلهالذي
(1)

@ابابقال:حيثذلكيؤكدبماعليهمبوباالمطولالحديمثأخرجثم

!@النبيأنعلىوالدليلذكرتهاالتيالمختصرةللفظةالمتقصيالخبرذكر

ريحأوصوتمنإلاوضوءلاأنأعلمإنما
فيعنهاسئلمسألةعند

منهخرجتقدأنهإليهيخيلالرجل
وكانتالريحخروحفيفيشكريح

سثلعنهعماجواباريحأوصوتإلاصوضوءلاكصيدهعنهالمقالةهذه

كلامابتداءلافقط
@ا

(2)

مختصر@اوهذاشحبة:لحديثإخراجهعندالكبرىفيالبيهقيوقال

@اوتمامه
3

معالمطول،الحديثذكرثم
الخلافيات:فيقال@أنه

إخراجعلىالشيخاناتفققدثابتحديث@اهذا
ب@عبداللهحديثمنمعناه

زيد@ا
(4)

الشك.حديثيعني

ومع
تصحيحإلىالمتأخري@بعضذهبفقدذلك

والحكمشعبةلفظ

اللفظين.اختلافعلىاعتماداآخر،حديثبأنه

كانلوإذنظر،البيهقيكلامهأ:755)التركمانيابنقالفقد

(1)
.(18/1)خزيمةابنصحيح

(2)
.(18/1)خزيمةابنصحيح

.(117/1)الكبرىالبيهقيسنن(3)

.(419/2)الملقنلابنالمنيرالبدرانظر(4)
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زيادة،معالثاني،فيصوجودالكانالثانيصختصراصالاولالحديث

حديثانهمابلالثاني،فيليسالأولفيالمذكورالحصروعموم

@امختلفان
(1)

وقدالرواية،واسعحافظإمام@اوشعبةه@:ا255)الشوكانيوقالط

ومعرفتهوإمامتهودينهالحصر،علىالمشتملةالصيغةبهذهاللفظهذاروى

يردالعرببلسان
البراءةعلىالبقاءفالواجبحاتم،أبوذكرهما

المستفادةالكليةبهذهالمعتضدةالأصلية
م@

يصارفلاالحديث،هذا

بالوجوبوالجزمناهضلدليلإلاناقضالقيءأوالدمبأنالقولإلى

التقولصوالكلالنقل،صح@ةقبلبالتحريمكالجزمالمستندصحةقبل

يقللمبمااللهعلى
لا

()

حديثأشعبةحديثجعلم@والشوكاني-التركمانيابنإليهذهبوما
حيثالمتأخرين،كثيرصطريقةهيسهيل-عرالجماعةرواهماغيراخر

الغرائب،كثيرصتصحيحفيوالعقليبلالعاديالتجويزعلىيعتمدون
العادة.فيالتجويزذلكلاستبعادمراعاةدون

معتتفقلاطريقةوهي
معولاالنقد،أئمةعليهما

منالناسعليهما

حذروقدالنبيءسز،حديثفيههناوالكلامسيمالاالعادة،غالباعتبار

.(117/1)التركمانيلابنالنقيالجوهر(1)

الذمةبراءةيقصد(2)
ذلك.تغيرعلىشرعيدلبليدلحتىالتكليفمن

العمومتفيدفإنهاوصوء،،لألاقوله:فيالنفيسياقفيالنكرةورودبالكلية،يقصد(3)
كما

وفيهالعموم،علىللدلالةيستخدممنطقيثعبيريالكلية(بلفظةوتعبيرهمعلوم،هو

المرونق:السلمفيالأخضرييقرل

ذالب@ذاكككلالمحصجموععلىحكمناالكل
وقوع

قدعلماكليةفانهحكمافربلوحيثما@

لا-أي(4)
عمومعنيخرج

بأنهالدليلفيهوردومامخصص،بدليلإلاالحديثهذا
منيخصناقض

علىناهضدليلفيهيردلمماويبقىوالغائط؟كالبولالعمومهذا
العموم.

.(237/1)الأوطارنيل(5)
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غيره،علىكالكذبليسعليهالكذبلأنعليه،الكذبصالنبي-لخ@

الدي@.فيتشريعاتعتبرأحاديثهلكونوذلك

ومن
الأئمةكانهنا

العادةبهجرتمااعتبارهممع
صحةاستبعادص

إثباتفييحاطونالاخربعضهاصحةاستبحادوعدمالتفرداتبعض

ع@فضلاالعاديبالتجويزجم@النبيعنحديثاالدينفييثبتونفلاالشرع،

العادة.فيمثلهثبوتمستبعداالحديثذلكدامماالعقلي

نهجعلىيسيرواأنالمتأخري@علىينبغيكانأنهإلىأنوهأنوأحب

علىأحكامهمفيالنقاديعارضوننجدهملأنناالنقاد،أحكامحيالواحد

يحتجونوقدالعادي،بالتجويزذلكفيعليهمويحتجونالاحاديث،

معالرواة،علىأحكامهمفييتابعونهمنراهمبينماأحيانا،العقليبالتجويز

ماعلىبدورهمبنيوذلكالأحاديث،سبرعلىمبنيمنهاالكثيرأن
جرى

العادة.غالببه

ماالرابع:المثال
بالقران.التغنيفيهريرةأبيعنسلمةأبيعنروي

فيورد
لفظان:المعنىهذا

وهومشهور،الأول:اللفظأ(
الزهريواحد@نهمغيررواهصا

كثيرأبيبنويحيىالتيميإبراهيمبنومحمدعمروبنومحمد

النبيبهيبلغهريرةأبيصسلمةأبيص
مالشيءاللهأذن@اماقال:!@س

مماجه.وابىالترمذيإلاالجماعةرواهدابالقرآنيتغنىلنبيأذن

2)21172،أحمدأخرجه(1) حوالبخاري(85
ط5024)

5 2 37؟2 4 ومسلم2(،8

@@
و)297(،

2/1)لنسانيا 8

حومسلم5(،2/04)أحمدأخرجه(2)
(792).

حالبخاريأخرجه(3)
(47 حومسلم4(،5

والنساثي1(،473)ثاودحوأبو)297(،

(180/2).

@إ297(.مسلمأخرجه(4)
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ر@لمشهوبالحديث@لنريب@لحدبثإعلال

برإسحاقمنهمواحدغيررواهماوهوغريب،الثاني:اللفظب(

الطرسوسيأميةوأبوالقزازيحيىبنومحمدمنصور
(3)

بندابراهيم

أبيعنشهابابرصجريجاب@ع@النبيلعاصمابيص@رزوق
منا@اليسمرفوعا:هريرةأبيعنسلمة

رواهلم@،بالقرآنيتغنلممن

لبخاري.ا

علىيدلمنهمافكلواحد،موضوعفيلفظانهذانمقيده:قال

)يتغن(،وهما:صشتركان،لفظانوبينهمابالقران،التغنياستحباب
أصحابه،منجماعةعنهرواهسلمةأبيعنمشهورواحدهما)بالقرآن(،و

ابنإلاالزهريعنولاالزهريإلاسلمةأبيع@يروهلمغريبوالثاني

النبيل.عاصمأبوإلاجريجابنعنولاجريج

طبقةمىوهوجريج،لابرالملازمي@الحفاظ،منيعتبرعاصموأبو

أنهإلاتفردهم،يقبلالذينالتابعي@أتباع
صروايتهوغالبصغارهم،ص@

التابعي@.أتباع

جريجابرلشهرةمستغرباكاندانجريجابنعنعاصمأبيوتفرد
لاب@وملازمتهعاصمأبيلإتقان@ولهفيإشكاللاأنهإلاتلاميذهةوكض

جريج.

ابنفإنالزهري،عنالحديثبهذاجريجابنتفردفيالقولوهكذا

الحفاظ،الأئمةصجريج
ولوتفرده،يقبلومثلهالتابعين،أتباعطبقةومن

الزهري.مثلصكان

منهمواحدغيررواهماوهوقويا،شاهداعاصمأبيلحديثإنثم

(1)
خالبخاريصحيح

(7089).

.(441/7)والاثارالسننصرفة)011922(،الكبرىالبيهقيسنن(2)

394/12)بغدادتاريخ(3) 9

5)عهلمالآثارمشكلشرخ@!4) س(.2
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بروسعيدجريجوابرديناربرعمرو
حسان

(3)

بنوالليث
سعد

(4)

صنهيكأبيبنعبداللهعنمليكةأبيبنعبداللهعن
سعد

وقاصابيبر

منا@اليسالله-لمجياإ:رسولقالقال:
@ا.بالقرانيتفنلممن

الحديثوكونواتقانه،النبيلعاصمأبيثقةإلىنظرفصوعليه

بتصحيحوقالعاصم،أبيلفردقبلاخرصحابيطريقصنمعروفا

حديثه.

صحيحه.فيحديثهأخرجحيثالبخاري،ذلكإلىذهبوقد

أبيع@إسحاقعنالصحيحفيالبخاري@ارواهقال:حيثوالبيهقي

فينقلناهالذيباللفظرووهإنماالزهريعنوالجماعةاللفظبهذاعاصم

إمامحافظاللفظبهذاالزهريصرواهالذيأنإلاالباب،،هذاأول

@اأعلمواللهمحفوظينجميعايكوناانفيحتمل
()

صجماعةأنغير
الحديثبهذاعاصمأبيتفرديقبلوالمالنقاد

لقرينتين:

مقارباخرمت@بهاشتهرقدالإسنادأنالأهم:وهيالأولىالقريئة

فيمتقاربينمتني@وورودالمعنى،حيث@نعاصم،أبوبهتفردمالمتن

يعتبرغريب،والآخرالإسناد،بذلكمشهورأحدهماواحد،بإسنادالمعنى

فيفتصرفالمشهورالمضأرادتفردالذيالراويأنعلىقويةقرينة

به.تفردبماالتفردوقعئموم@المعنى،

عاصمأبوبهتفردالذياللفظأنالثانية:القرينة
بإسناداشتهرقد

عنه.لجينةابنطريقمنوغيرهما)0741(،داودحوأبو)1/971(،أحمدأخرجه(1)

حالحميديأخرجه(2)
عنه.عيينةابنطريقمنوغيره(77)

وكيعطريقمنوغيره(172/1)أحمدأخرجه(3)
عنه.

عنه.طرقوغيرمما@ن(1469)داودحوأبو)1/571(،أحمدأخرجه(4)

.(229/10)الكبرىالبيهقيسنن(5)
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@لمشهوربالحديثالغريب@لحديثإعحل

بهتفردلمامقويأشاهدايعتبرالاصطلاحيالعرففيكانانوهذا@آخر،

عاصمأبيلوهممؤكدةقرينةالنقادكثيرصعنديعتبرأنهإلاعاصمأبو
هنا.

إلىيقرباخربإسنادعاصمأبوبهتفردالذيالمتنهذاوجودلان

جريجوابرسيمالابه،تفردبمايتفردعاصمأباجعلالذيالسببالفهم

الثاني.الإسنادبهذاعاصمأبوهروإالذيالمتنيروي

أمرير:أحديحتملالوهمووجه

وهمعاصمأبويكونأنالأول:
أراديكونكأنالتحديث،أثناء

إلىالمتنع@ذهلالإسنادساقفلمالشيءاللهأذنمابحديثالتحديث

سعدحديثمتن
واحدبابفيمتجاوريرالحديثانكانأووقاص،أبيبر

الثاني.متنإلىنظرهفسبق

سمعيكونكأنقديماعاصمأبيعندالوهمهذايكونأنوالثاني:

جريج،ابر@نالحديثين
كتابصنسخأوالثاني،ومتنالأولإسنادفحفظ

النسخ.أثناءفوهمشيخه

سعدبحديثيحدثلمعاصمأباأنالثانيالاحتمالويؤيد
أبيبن

المشهورباللفظهريرةأبيبحديثولاوقاص

النقاد:واحدسغيرعاصمأبيحديثأعلالإعلالطصالنوعوبهذا

يتغنلممناصليسفيهعاصمأبي@اقولالنيسابوري:بكرأبوفقال

هكذا@اعنهرواهم@لكثرةعاصمأبيمنوهمبالقران
(1)

رواهماوالصوابفيه،وهمعاصمأباإنيقال@اهذاالدارقطني:وقال

وغيرهمعمروبنومحمدكثيرابيبرويحيىإبراهيمبرومحمدالزهري

.(395/1)بغدادتاريخ(1)
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@اماوسلم:والهعليةاللهصلىالنبيصهريرةابيع@سلمةأبيعن

أبيوقوللما،بهيجهربالقرانيتغنىالصوتحسنلنبطأذنهلشيءاللهأذن

ديناربروعمروالحارثبنوعمروويونسعقيلرواهوقدوهم،عاصم

مابخلافالزهريعنوكيرهمومعمرراشدبرداسحاقعطيةاب@وعمرو

اب@روىدانماذكره،قدمناالذيباللفظجريجابنعنعاصمأبورواه

جريج
عاصمأبوذكرهالذياللفظهذا

أبياب@عنرواهآخربإسنادعنه

عننهيك،أبيابرعنمليكة
@اعنهعيينةابرقالهسعد

(1)

متنهاخر:موضعفيوقال
لكثيرعاصمأبيصإنهيقالوهم،

@

اللهأذناالإسناد@بهذاالزهريصوالمحفوظكذلك،عنهرواهن

لشيء@ا
(2)

همامب@عبدالرزاقالحديثهذا@اروىالخطيب:بكرأبووقال

وحده،سلمةأبيعنشهابابنصجريجابنمحمدصبنوحجاج

الزبيديالوليدب@ومحمدالحارثبنوعمروالأوزاعيرواهوكذلك

بنوعميلراشدبنومعمرحمزةأبيبنوشعيب
يزيدب@ويونسخالد

الصدفييحيىبنومحاويةراشدبرسحاقد@زيادأبيبنوعبيدالله

ب@والوليد
منهمجريجوابركلهمواتفقواالزهري،عنالموقريمحمد

لشيءاللهأذن@الفظه:أنعلى
يتغنىأنالصوتحسنلنبيأذنما

عنمليكةأبياب@عنيروىفإنماعاصمأبوذكرهالذيالمتنوأمابالقران،

عننهيكأبيابن
النبي-@يمع@وقاصأبيبنسعد

@ا
(3)

العىالدىال@

.(128127)صالتتبع(1)

9/2)للدارقطنيالنبويةالأحاديثفيالواردةالعلل(2) 4

.(395/1)للخطيببغدادتاربخ)@م(
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ر@لمشهوبالحدبثالنريب@لحديث)محلال

الثاني:المطلب

بالمشهورالغريبالمتنإعلال

المتنينبينلفظيةعلاقةلوجود

واحدبسندمرويينمتني@اشتراكهوتقدمكمااللفظيةبالعلاقةالمراد

والنفيكالشرطاللفظ،صيغةفياشتراكهماأوالالفاظ،بعضفي
وصونحوهما،

يلي:ماذلكعلىالأمثلة

أنسبنالنضرعنقتادةعنيحيىبنلهمامحديثانالأول:المثال
هريرة.أبيعننهيكبنبشيرعن

فقدالضيخين،شرطعلىوهوأحاديث،عدةبهوردالإسنادهذا

عنأحاديثثلاثةإخراجعلىواتفقاقتادة،صلهمامكثيرةأحاديثأخرجا

السعايةحديثأشهرهاالإسناد،بهذاقتادة
(1)

ثمةأنغير
الالفاظ،بعضفيمتقاربينالإسناد،بهذارويامتنين

ماوهمامشهور،والاخرغريب،أحدهما
يلي:

عنواحدغيررواهماوهوالإسناد،بهذامشهورالأول:المتنأ(

ثمالصبحمنركعةصلى@امنقال:عنيدهاللهرسولأنالمتقدمبإسنادههمام
صلاته،.فليتمالشمسطلعت

منهريرة،أبيع@أخرىطرق@مرويوهووغيرهأحمدرواه

بنوعبدالرحمل@سعيدب@وبسريساربروعطاءسلمةأبورواهماأشهرها

الصحيحينفيوكلهاهريرة،أبيعنكلهمهرمز،
(3)

حالبخاريصحيحانظر(1)
(424922 5 0،42 5 2،)7

حصسلموصحيح
(1503).

3)2/603،أحمدأخرجه(2) 4،75 )41554(،حبانوابن)2/49(،خزيمةرابن1(،2

همامعنطرقصن(8/104)المستدركفيوالحاكم)1/283(،السننفيالدارقطني

حالبخاريصحيحانظر(3)
،655(57،)9

حمسلموصحيح
(608).
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وهوالإسناد،بهذاغريبالثافي:المتنب(
عاصمبنعمرورواهما

ركعتييصللم@امن@لى:اللهرسولقالقال:المتقدمبإسنادههمامعن

وغيرهالترمذيرواهداالشمستطلعمابعدفليصلهماالفجر
(1)

صححوقد
ةالعلمأهلواحدصغيرالثانيالمتنهذا

ولمالشيخينشرطعلىصحيححديث@اهذاالحاكم:فقال

صالعلمأهلبعضايضاوصححهالذهبي،يتعقبهولم@ايخرجاه

ين.صرلمعاا

أعلم،تحالىواللهعاصم،ب@عمروبه@اتفردالبيهقي:وقال

@اثقةعاصمبنوعمرو
(3)

ب@هماملأنوذلكغريب،والثانيمشهور،الأولالمتنمقيده:قال

لمبينماجماعة،عنهرواهحيثالأولالمت@عنهاشتهرقدالعوذييحيى

يروهلملأنهالثاني،المشعنهيشتهر
عاصم.برعمروإلاعنه

الثقاتتفرديقب@طبقةوهيالتابحي@،أتباعطبقةصوهمام
ص

م@وهوأهلها،
المقدمش.الثقات

الذيالغارحديثمنهاهمام،بهاتفردأحاديثالشيخانأخرجوقد

بكرأبيصأنسصثابتع@همامبروايتهتفرد
(4)

برعمروتفردواماالأصل،فيمقبولقتادةمثلع@هماممئلفتفرد

لأنوذلكيقبل،لاوقديقبل،قدنظر،صحلفهوهمامصعاصم

حالترمذيأخرجه(1)
فيوالحاكم)6/422(،حبانوابن)2/561(،خزيمةوابن)324(،

4)1/804،المستدرك به.القيسيعاصمبنعمروعنطرق@وغيرهم(50

.(45011)الصحبحينعلىالمستدرك(2)

.(484/2)الكبرىالبيهقيسنن(3)

حالبخاريأخرجه(4)
،3563(3 9 2،24 6 حومسلم3(،6

طرقوغيرهما@ن)1832(،

إنماغريب،صحححسنحديث@اهذا:(278/5)السننفياقرمذيشال@مام،عن

روىوقدبه،تفردهمامحديثمنيعرف
بنحبانالحديثهذا

واحدوكيرهلال

هذا".نحرهمامعن
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ر@لمشهوبالحدبث@لغريب@لحدبثاعلال

تفردفييتوقفمتأخرة،طبقةوهيالأتباع،تبعطبقةمنعاصمبنعمرو

قرينة.لأدنىتفرداتهمتردوقدأهلها،منكثير

بهتفردلمامقاربوهوهمام،مشهورصاخرمتنجاءفلما

قرينةذلككانالألفاظ،بعضفيالاشتراكحيثمنعاصمبنعمرو

عنالمشهورالمشأرادإنماوأنهبه،تفردفيماعاصمبنعمرووهمترجح

به.هوتفردالذياللفظهذاإلىذهنهفذهبهمام

فماقيلفإن
اللفظ،بهذايأتيجعلهالذيعاصمبنعمرووهمسبب

لهفدخلاخر،بسندعندهيكونقدفيهوهمالذياللفظهذاأنفالجواب

بلفظ.لفظعليهالتبسأوحديث،فيحديث

ركعتافاتتهعمربنعبداللهأن@ابلغه:أنه(@179)مالكروىوقد

@االشمسطلعتأنبعدفقضاهماالفجر
(1)

ابيعنحازمأبيعنكيسانبنيزيدع@معاويةبرمروانوروى
طلعتمابعدفقضاهماالفجرركعتيعننامغيهيدهالنبيأن@اهريرة:

@االشمس
(2)

اللفظوهذا
يوقظهفلمنام@@النبيأنحديثمنمختصرالأصلفي

الشصسحرإلا
(3)

عنالمشهوربالمتنالتحديثأرادعاصمبنعمرويكونفقدوعليه

يتعلقأنهذهنهفيعلققدوكاناللفظ،يتذكرلمالإسنادساقفلماهمام
ذهنهإلىفسبقالشمس،وطلوعبالصلاة

صشيء
ى،الأخرالألفاظهذه

توهما.كذلكفرواهحديثه،لفظأنهوظن

الترمذيالإعلالمنالنوعبهذاعاصمبرعمروحديثاعلوقد

.(128/1)مالكموطأ(1)

ماجهابنأخرجه(2)
ح

11)يعلىوأبو1(،551) طرقمر(37716)حبانوابن4(،15
به.وانصعن

.(145/1)حاتمأبيلابنالحديثعلل(31



المشهوربالحدبثالغريبالحديثاعلال
2 5 1

وقدالوجه،هذاإلاصنعرفهلاحديث@اهذاإخراجه:عقبقالحيث

عرالحديثهذاروىأحدانعلمولافعله،،أنهعمراب@عنروي

صوالمعروفالكلابي،عاصمبرعمروإلاهذانحوالإسنادبهذاهمام

قتادةحديث
ع@هريرةأبيصنهيكبربشيرعنأنسب@النضرع@

فقدالشمستطلعأنقبلالصبحصلاةمنركعةأدرك@امنةقالجمحالنبي

الصبحأدرك
@ا

(1)

ابنعنعتبةبنعبداللهبنعبيدالدهصللزهريحديثانالثاني:المثال

عباس.

الشيخين،شرطعلىوهوالمشهورة،الزهريأسانيدمنالإسنادهذا

فيمتقاربانمتنانبهوردأنهغيرأحاديث،عدةالإسنادبهداأخرجافقد

يلي:ماوهماالألفاظ،بعض

وهوالإسناد،بهذامشهورالأول:المت@أ(
مالكرواهما

أنسبر

والأوزاصيكيسانب@وصالحيزيدبرويونسعيينةوابن

رضيعباسابرصعبيداللهعنالزهريعنكلهموغيرهمومعمر
الله

ةقالعنهما
قالوا:بجلدها@ااستمتعتمألا9فقال:ميتةبشاةالله-@رسول@ر

الجماعة.رواهكلهالاحرمإنماداقال:ميتة،إنهااللهرسوليا

.(288/2)الترمذيسنن(1)

(172/7)والنسائي)11723(،أحمدطريقهومن)2/894(،المرطأفيأخرجه(2)

هما.وغير

حصسلمأخرجه(3)
عه.طرقمنوغيرهما(0214)داودحوأبو(363)

حالبخاريأخرجه(4)
حومسلم1(،492)

وهبابنطريقصنوغيرهما(363)
عنه.

حالبخاريأخرجه(5)
(12 2،25 5 حومسلم1(،3

بنإبراهيمطريقمنوغيرهما(363)

سعدعنه.

المعجمفيوالطراني(98/4)حانوابن(30814)يعلىوأبر(329/1)أحمدأخرجه(6)

عنه.طرقمن(428/23)الكبير

11)داودحوأبو(365/1)أحمدأخرجه(7) عنه.طرقمنوكيرهما(24
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@لمشهوربالحديثالفريب@لحديثإعلال

محمدرواهماوهوالإسنادبهذاغريبالثاني:المتنب(
بن

بالإسنادالزهريعنالاوزاعيصلينوفيهالقرقساني،مصعب

@اوالذيفقال:أهلها،ألقاهاقدميتةبشاةجمماللهرسولمرقالط:نفسه

اللهعلىأهونللدنيابيدهنفسي
من

وغيره.احمدرواهأهلهالاعلىهذه

إسنادايراهالقرقسانيرواهالذيالثانيالحديثإسنادفيفالناظر

بهبأسلابإسنادأحمد@ارواهالمنذري:قالوقدالظاهر،فيمقبولأ
@ا

(4)

فيجيدإسناد@اوهذاالمحاصري@:صالعلمأهلبعضوقال
محمدغيرالشيخين،رجالثفاترجالهالشواهد،

وهومصعب-بن

شواهدهذاولحديثهقلت:الغلط،كثيرصدوفالحافظ:قالالقرقساني-

تعالى@ا.اللهشاءإنبعضهاوسأذكرحفظه،قدأنهعلىتدلكثيرة

لأمور:الظاهرمقبولإسنادهبأنقلتإنمامقيده:قال

كأحمدالعلمأهلبعضعندبهبأسلاالقرقسانيأنالأول:الأمر

وغيره
(5)

لاالعلموأهلالدنيافيوالتزهيدالمواعظفيحديئهأنالثاني:والأمر

معلوم.هوكماالباب،هذافييتشددون

قدالقرقسانيأنالثالث:والأمر
الاوزاعيعنجميعأالمتنينروى

قديكونأنيبعدوهذا
به.تفردفيماوهم

(6)

الزهري،.عنالأوزاعيحديثمن@اغريب:(18912)الأولياءحليةفينعيمأبوقال(1)
.(405/9)التهذيبتهذيبانظر(2)

يعلىوأبو)7/68(،المصنففيشيبةأبيبنبكروأبو)11923(،أحمدأخرجه(3)
الأولياءحليةفينجموأبو)2/492(،المجروحينكتابفيحبانوابن)4/364(،
عنه.طرقصن(189/2)

.(4/82)والترهيبالترغيب(4)

.(40519)التهذيبتهذيبانظر(5)

3أحمدجميعأعنهالحديثينأخرج(6) 2 9 / 1،)1
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كماالصحابة،واحدصغيرع@شواهدللحديثأنالرابع:والأمر

منهمالعلم،أهلصالمعاصرينبعضقال
بنوسهلجابرة

سعد
(2)

ب@والمستورد
شداد

(3)

أهونكلها@اللدنياوفيهاربيعةب@وعبدالله

مناللهعلى
ذلك.نحوأوأهلها@اعلىهذه

منالعلمأهلأنغير
الحديث،بهذاالقرقسانيتفرديقبلوالمالنقاد

ذكره،تقدمبماينجبرقدالحفردفإنفحسب،التفردلأجللاغلطأ،وعدوه

الزهريآخرصحديثشهرةوهيأخرى،قرينةصاحبهالتفردلأنوإنما

الغريب.الحديثلمتنبدايتهفيمشابهوبمتننفسهبالسند

الإسنادساقفلماالمشهور،بالحديثيحدثأنارادالقرقسانيفكأن

عنذهنهذهلالمت@بدايةوذكر
توهمأ.اخربمتىوأكملهتكملته،

يلي:بماالقرقسانيحديثردوجهتلخيصويمك@

يرويحيثمتأخرة،وطبقتهالإسناد،بهذاتفردالقرقسانيأنالأول:

قلالطبقةهذهاهلوتفردالتابعي@،أتباعونحوهماصومالكالأوزاعيعن

منه

القرقسانيبهتفردالذيالإسنادهذاأن
قد

اولهمت@بهروي

@ا.ميتةبشاةاللهءلمج@!رسولط@امرقوله:وهوالقرقساني،حديثمتنيشابه

3)عمأحمدأخرجه(1) حومسلم(65
بنجعفرعنطرقمن(186)داودحوأبو(2957)

جابر.عنأبيهعنعليبنمحمد

حماجهابنأخرجه(2)
عنطريقينمن(157/6)الكبيرالمعجمفيوالطبراني)0114(،

بنسهلعنحازمأبي
وفيصعد؟

مقال.سنده

2)4/922،أحمدأخرجه(3) حوالترمذي(30
(12 حماجهوابن2(،3

وغيرهم(1114)

فيهومجالدالمستورد؟عنحازمأبيبنفي@عنسعيد،بنمجالدعنطرقمن

لين.

الحكمعنشعبةعنطرقمنوغيرهما(9/21)والنسائي)4/633(،أحمدأخرجه(4)

ابنأنإلاصحيحوإشاده@السلميرلجةبنعبداللهعنليلىأبيبنعبدالرحملنعن

.(80/4)الإصابةانظرصحابي*أنهعلىوالاكثرصحبتهفيمختلفربيعة
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@لمثهوربالحديثالفربب@لحدبثإعلال

بالحديثيحدثأنأرادالقرقسانيانعلىتدلقويةقرينةوهذه

حديثمعنىعلىالحديثباخرأتىولكنهالزهريع@المشهور

برالمستورد
غيره.أوشداد

فقال:ميتةبشاةمر!لمجالنبيأنالبزار@اعندالمستوردحديثولفظ

الثهعلىأهونللدنبا
من

أهلها@اعلىهذه
(1)

لاذلكفإنجميعاللحديثينالقرقسانيروايةوأما
يمنع

يكونأن
مجلسفيبهماحدثأوواحد،مكانفيأوردهماإذاإلاوهمأ،أحدهما

واحد.

تفردقبولعدمإلىالعلمأهلمنواحدغيرذهبذلكولأجل

الحديث:بهذاالقرقساني

أحمدقال
خطأ@اعندي@اهوحنبل:بر

(2)

بشاةمرجم@ي@مالنبيأنهوإنماخطأ،@اهذاحاتم:وأبوزرعةأبووق@ال

حاتم:أبيابنقالبإهابهالما،انتفعوالوهذهأهلعلىماففال:صيتة،
قالا:هو؟@صالوهملهما:@افقلت

القرقسانيم@
@ا

(3)

هذاروواالناسإنماباطل،الإسنادبهذاالمتن@اوهذاحبان:ابروقال

مرنحرالنبيأنعباساب@عنعبداللهبرعبيداللهصالزهريعلىالخبر

حرمإنماقال:ميتة،إنهاقالوا:لمابإهابها؟انتفعتمأولا@@قال:سيتة،بشاة
كلها@ا

أنس.عنالطويلحميدعنمرويانمتنانالثالث:
الصحيحي@وفيالأحاديث،منالكثيربهرويمشهور،الإسنادهذ@ا

الألفاظفيمتقاربانمتنانبهوردقدأنهغيرمنها،جملة
وجودحيثص

.(388/8)البزار@سند(1)

.(43)صللخلالالعللمرالمنتطب(2)

.(13512)حاتمأبيلابنالحديثعلل(3)

.(29412)المجروحينكتاب(4)
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الجهاد.وهوواحد،بابفيأنهماعلىعلاوةمنهما،كلفيالاستثناء

وهوالإسناد،بهذامشهورالأول:المتنأ(
إسحاقأبورواهصا

بروعبداللهالأحمرخالدوأبوجعفربرداسماعيلالفزاري

بنأنسعنالطويلحميدعنوغيرهمالمبارك
مجيا!النبيصمالك

@اماقال:
لهوأنالدنياإلىيرجعأنيسرهخيراللهعندلهيموتعبدمن

إلىيرجعأنيسرهفإنهالشها@ةفضلمنيرىلماالشهيدإلافيهاوماالدنيا

والترمذي.والبخاريأحمدرواهدا،أخرىمرةفيقتلالدنيا

وهوالإسناد،بهذاغريبالثافي:المتنب(
بنيحيىرواهما

طلحة

قالأن@ع@حميدع@عياشبنبكرأبيصالكوفياليربوعي

إلاجبريل:فقالخطيئة،كليكفراللهسبيلفيالقتل@اقي:اللهرسول

داالدينإلاجمرو:النبيفقالالدين،
()

حميد،ع@مشهورأحدهماأنإلاأنس،ع@حميدصحديثانهذان

حيثعنهغريبوالاخرجماعة،حميدعنرواهحيثالأول،المتنوهو

بريحيىإلاعنهولاعياش،ب@بكرأبوإلايروهلم
قالاليربوعي،طلحة

حديثإلاصبكرأبيحيثصنعرفهلاغريبحديث@اهذاالترمذي:

الشيخهذا
@ا

(6)

أعلقدالبخاريأنإلاالمعنىحيثم@مختلفينالحديثشكونومع

صإسماعيلبنمحمد@اوسالتالترمذي:قالبالمشهور،الغريبالحديث

ع@أنسحميدصحديثأرادأنهأرىوقال:يعرفه،فلمالحديثهذا

خالبخاريأخرجه(1)
(2795).

ض@الترمذيأخرجه(2)
1)س 64).

2)صمأحمدأخرجه(3) 78).

.(41)الزهدصفيالمباركابنأخرجه(4)

حالترمذيأخرجه(5)
بنيحيىعن(16@ا.)

به.طلحة

.(175/4)الترمذيسنن(6)
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ر@لمشهوبالحديث@لغريب@لحدبثإعلال

إلاالدنياإلىيرجعأنيسرهالجنةأهلأحدصليسقال:أنهع@م@هالنبي

الشهيد@ا
(1)

يلي:ماإلىأحسبفيمايرجعالبخاريإعلالووجه

الطبقاتفيتفردلأنهالثاني،الحديثفيالتفردأنالأولى:القرينة

لمولذلكطلحة،بنيحيىالترمذيشيخبالحديثتفردحيثالمتأخرة،
الشأن.هذافيإمامتهمعالبخارييعرفه

صالمتنفييقاربهحديثالإسنادبهذااشتهرقدأنهالثانية:والقرينة

الموضوعوأمااستثناء،منهماكلففيالصيغةأماوالموضوع،الصيغةحيث
الله.سبيلفيالقتلفضيلةعنيتحدثمنهمافكل

سبيلفيالقتلفضيلةوهوواحد،بابفيحديثانيردأنالبعيدومن
والآخرمشهورأأحدهماويكونأنس،عنحميدوهوواحد،بسندالله،

أرادإنماوأنهبهتفردفيماوهمالمتفردأنالبخاريرأىولذلكغريبأ،
المشهورالحديث

أنوهيلها،مراعياكانالبخاريأنالظنأغلبثالثةفربنةوهناك
قدالغريبالحديثلفظ

وهونازل،بسندمشهوراخرطريقوردص

قتادةأبيبنعبداللهحديث
إلىرجل@اجاءقال:أنةأبيدعر

محتسباصابرااللهسبيلفيقتلتإنالله،رسوليافقال:ك@اللهرسول

اللهأيكفرمدبرغيرمقبلأ
ل@عنم:اللهرسولفقالخطاياي؟عني

نعم
فلماثا

لهفقاللهفنوديبهأمرأولمجماللهرسولناداهالرجلأدبر

إلا@انعمالنبيء@رو:لهفقالقولهعليهفأعاد@اقلت؟@اكيفع@ياإ:اللهرسول
لما.جبريلليقالكذلكالدين

صنرواهوقدالمشاهير،منواحدغيررواهمشهورالحديثفهذا

.(17514)الترمذيسنن(1)
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سنهمجماعة،حميدتلاميذ
هارونبريزيدة

(1)

أنسرب@ومالك
(2)

ع@

سعيدأبيب@سعيدأيضأصلحميدتلميذوهوالأنصاريسعيدب@يحيى

به.قتادةأبيب@عبداللهصالمقبري

سحيدب@يحيىطريقصللحديثوصالكهارونب@يزيدورواية

رويالوبينماوسائط،أربعفيه@@النبيوبي@بينهمايكونحيثنازلة،

وهذافقط،واسطتانمج@!النبيوبي@بينهمالكانحميدطريقصالحديث

هارون.ب@يزيدسيمالالهما،بالنسبةالعلوغايةفي

الذيالترمذيشيخوأنحميد،عندليسالحديقأنعلىيدلوهذا

بلفظحميدحديثأرادفكأنهالأمر،عليهالتبسقدحميدطريقمنرواه

قدوكانالشهيد،إلا
الدير،إلابلفظقتادةأبيبرعبداللهحديثسمع

مت@علىهذاإسنادفركب
أعلم.تعالىواللهتوهما،هذا

عنعروةعرالزهريشهاباب@عنمرويانمتنانالرابع:المثال

عائشة.

منهاالصحيحي@وفيكثيرة،أحاديثبهرويمشهور،الإسنادهذا

أداءطريقةحيثسربدايتهمافيمتقاربانمتنانبهوردقدأنهغيرجملة،

لألفاظ.ا

وهوالإسناد،بهذامشهورالأول:المتنأ(
راشدب@معمررواهما

(3)

عخيقأبيوابن
(4)

عقبةب@وموسى
()

ع@عروةعرالزهريع@ثلاثتهم

الحديث،@اقطلهخادمأ!@جماللهرسولضرب@اماقالت:عائشة

فيشيبةأبيوابنس(،.8)5/792،أحمدأخرجه(1)
1)3273،المصنف 503،)1

حومسلم
عنه.طرقمنوكيرهما(،م@5)

طريفه.منوغيره)2/164(،الموطأفيمالكأخرجه(2)

0/61،32)أحمدطريقهصنأخرجه(3) .(4786)داودحوأبو2(،3

.(370/5)الكبرىفيالنسائيطريقهمنأخرجه(4)

.(370/5)الكبرىفيالنسائيطريقهمنأخرجه(5)
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بهأبيةصعروةبنهشامروايةم@@سلمأخرجه
(1)

وهوالإسناد،بهذاغريبالثاني:المتنب(
الحاكمرواهما

(2)

عن

محمدعنإسحاقبربكرأبي
بر

محمد
الوليدأبيع@التمارحيانبن

مالكصالطيالسي
عاب@اماالمتقدم:بإسنادهشهابابنع@أنسىب@

الحديث.@ا،قططعاماجميههدهالنبي

لانالظاهر،فيمقبولأيراهالإسنادبهذاالثانيالمتنهذافيفالناظر

أحديتابعلملأنهجدأ،غريبإسنادأنهإلاالأئبات،الثقاتصنكلهمرواته

الوليدأبيبعدوتفردصالإسناد،بهذاالمت@هذاروايةعلىرواتهص

جدا.يندرالمتأخرةالطبقاتأهلفيالتفردلأنفيه،يتوقفمماالطيالسي

لهذاصيغتهكيفيةفيمقاربوبمتنالإسنادبهذاحديثجاءفلما

الحديثمضأرادالغريبالمضبهذاالمتفردأنعلىذلكدلالمض

لهخادمابيدهاللهرسولضربمابحديثيحدثأنأرادالمتفرد

آخر،مت@إلىذهنهوذهبالمشهور،المتنصذهلالإسنادساقفلماقط
الصثمهورالمتنلصيغةصيغتهفيمشابه

الأعمشع@واحدغيررواهماوهواخر،بإسنادسروفمت@وهو
@اقط.طحاما!لمجالنبيعاب@اماقال:هريرةأبيصحازمأبيص

عليهمتفقالحديث
(3)

الحديثإثرقالحيثالحاكملإعلالصنالنوعهذابمثلأعلهوقد

دانمامالكحديث@باطلوهووالثقاتالأئمةتداولهإسناد@اهذاالعريب:

خ@صسلمأخرجه(1)
(2328).

.(59)صالحديثعلوممعرفةفيالحاكمأخرجه(2)

حالبخاريأخرجه(3)
حومسلم(9054)3653،

جماعةعنطرقمنوغيرهما(0642)

معاويؤوأبومعاويةبنوزهيروجريرووكيعوشعبةالثوريمنهمالأعمشأصحابمن
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@اقطامرأةبيدهلخ@اللهرسولضربماالإسنادبهذاأريد
(1)

@به!@بهعىكمل!

الثالث:المطلب

الإسنادلندرةبالمشهورالغريبالمتنإعلال

فيولاالمعنىفيلابينهمااشتراكلامختلفانمتنانيردانوذلك
لأحدالسندويكونالمتنان،ذانكإلاالإسنادبذلكيعرفولاالألفاظ،

غريبا.وللاخرمشهورا،المتني@

فىنفسةالسندذلكورودلأنبالمشهور،الغريجطيعللوحينئذ

أهللحرصواحدمت@أكثرصالإسنادلذلككانفلوغريب،الأحاديث

الغرائب.روايةعلىلحرصهمذلك،روايةعلىالحديث

أصازورودهالغريبالإسنادلذلكاخربمت@الرواةأحدتفردفلما

حديث.حديثلهفدخلالمشهور،المتنأرادأنهعلىقرينةذلككان

ومن
يلي:ماذلكعلىالأمثلة

بربكيرإسنادالأول:المثال
يعمرب@عبدالرحصعنعطاء

متنان:إلابهيرولمالإسنادهذا

وهوالإسناد،بهذاسثمهورأحدهما:أ(
عرواحدغيررواهسا

الثوري
(2)

وشعبة
(3)

ب@بكيرعنكلاهما
عطاء

يعمربرعبدالرحمل@ع@

.(59)صالحديثعلوممعرفةفيالحاكمأخرجه(1)

حوالترمذي)9491(،داودحوأبو(3335،)419؟أحمدأخرجه(2)
والنسائيمه(،9)

حماجهوابن@462(،256/5)
له.الثوريسفيانع@طرقمنويخرهم!3015)

صالطيالسيداودأبرأخرجه(3)
الكبرلىليوالحسائي(31")41903،وأحمد)581(،

حميدحبنوعبد)2/264(،
حوالدارمي1(،03)

عنطرقصوغيرهم(1894)

به.شعبة



المشهوربالحدبث@لغريب@لحدبثإعلال
62،

فقالالحجع@فسألوهناسفأتاهعبهلىاللهرسول@اشهدتقال:

دامجخمرو:اللهرسولط

ليلةمنالفجرطلوعقبلعرفةليلةأدركفمنعرفة،الحج

جمع
فقد

حجماثم
الخمسة.رواها

@االثوريرواهحديثأجود@اوهذاعيينة:بنسفيانقال
(1)

بربكيرعنشعبةورواهصحيح،حس@حديث@اهذاالترمذي:وقال

بنبكيرحديثإلاسنعرفهولاعطاء،
عطاء@ا

(2)

بإخراجهالشيخينملزماالإلزاما@كتابهفيالدارقطنيوذكره
(3)

العلماهلمنواحدغيروصححه
(4)

عنواحدغيررواهماوهوالإسناد،بهذاغريبالثاني:المتنب(

ب@بكيرع@شعبةسوارصبرشبابة
عطاء

@اصيعمر:بنعبدالرحمل@عن

منالحلمأهلبعضصححه@اوالمزفتالدباءصنهىيخرالنبي

لمعاا
ير.صر

بربكيرالإسنادفهذا
عطاء

لأننادر،إسناديعمربرعبدالرحملنعن

بربكيربروايةإلايعرفلايعمربنعبدالرحمل@
قالهعنه،عطاء

مسلم
لأزديوا

(7)

عرفة،الحجحديثإلاترجمتهفييذكرونلاالمسانيدأهلوأغلب

لهما.ثالىولاالحديش،يذكروبعضهم

(2)

(3)

(6)

(7)

.(21415)الترمذيسنن

.(21415)الترمذيسنن

.(96)صالإلزاماتانظو

الراويلأخلاقوالجامع)21503(،والمستدرك0(،1"3/2)داودأبيسننانظر
.(22411)السامعواداب

والنسائي)2/242(،والمسند)5117(،المصنففيشيبةأبيبنبكرأبوأخرجه
ماجهوابر"3(،5/8)

ح
(43 .(309)الكبيرصالعللفيوالترمذي(40

.(77)@كل@لمسلموالوحدانالمنفردات

ء(3املا4)الصحابةتمييرالإصابةانظر
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ماعادةكهذاالغريبوالإسناد
علىفيحرصون6الحديثأهلبهيعتني

الحجحديثاشتهرولذلكمثله،وجودلعزةأمثاله،يشتهرثمومنروايته،

كبارألمةعنهماورواهوشعبة،سفيانم@كلصعرفة

وهوشبابةتفردفلما
بهذاآخرمتلىبروايةشعبةع@الثقاتأحد

أرادأنهوعلمواالنقاد،كباراستنكارصموضعذلككاننفسهالإسناد

عرفة.الحجحديث

ومع
أنإلاأيضاعرفةالحجحديثشعبةع@روىقدشبابةأن

يشفعلمذلك
عندالغريبالإسنادلذلكالثانيالصىبهذاتفردهقبولفيله

النقد.أئمة

قويحيثاخر،بمت@الحديثوشهرةبالحديثلتفردهإلاذلكوما

فيعرفة؟الحجبحديثيحدثأنأرادإنماشبابةانبذلك
المرات،أحد

عرفةالحجحديثإسنادساقلماأنهأيحديث،فيحديثلهفدخل

لهحصلأووالمزفت،الدباءصالنهيفيهبعدهحديثإلىنظرهانتقل

النسخ.أوالسماعأثناءذلك

اب@عمرصأبيب@يحيىعنشعبةرواهبمايحدثأنارادولعله

@اوالمزفتوالنقيرالدباءالله-سصرسولقال:عباس

يذكرفلم

بنبكيرعنيرويهشعبةأنوفىالإسناد،
يعمربرعبدالرحمل@ع@عطاء

أيضا.عباساب@عنكونهالإسنادبهذاتوهمهوسهلعباس،اب@ص

يعنيعبدالله-لأبيقلتالأثرم:بكرأبوقالولذلك
أحمد

بر

ب@بكيرع@شعبةع@يرويهالذيشبابة@احديثحنبل-:
ع@عطاء

م@سمقهماأخبركأدري؟،ماقال:يعمر؟ب@عبدالرحملى
أحد،

يعني
أن

الآثارصحانيسرحوفي(347/12)الاثارمشكلسرحفيالطحماويأخرجه(1)

به.معبدعهبنعليعن)21012(،

.(1996)رقموالحديث(1995)رقمالحديثبينمسلمأخرجه(2)
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@اوالمزفتالدباءصنهى@لجي@لىالنبي
(1)

يعنيعبدالله-لأبيقلتهانعابروقال
أحمد

ى@اوروحنبل-:بر

بنبكيرعنشعبةع@شبابة-يعني
عطاء

الديلييعمرب@عبدالرحمل@ص

الحجحديثالإسنادبهذاشعبةروكماإنماوهذافقال:الدباء،في
@ا

(2)

عنسئلعندماالمدينيبنعليوقال
تقدرشيءأي@االحديث:هذا

ذاكفيتقولأن
بالإرجاء،يقولكانأنهإلاصدوقاشيخاكانشبابة،يعني

أنألفينأوألفارجلمنسمعلرجلينكرولا
@اغريببحديثيجيء

(3)

الإنكارمعناهيكونفقدمحتمل،المدينيبرعليصالقولوهذا

الحديثفيمنهمالواحديغلطأنينكرلاالمكثريروأنشبابة،على

لحديثيلى.او

أيالصحة،جهةعلىالغرابةهذهمثلوقوعإمكانمرادهيكونوقد
غيره.فيهيشاركهلابحديثشيخهعنالمكثرانفرادينكرلاأنه

وهذابهيحدثسمعتهشبابة@اوحديثشيبة:بريعقوبوقال

نسمعهلمحديث
يبلغنيولمشبابه،إلاصشعبةأصحابأحدصص

أحداانأيضأ
@اشبابةغيربهحدثشعبةأصحابمن

(4)

محمدا-@اسألتالترمذي:وقال
حديثهذافقال:البخاري-يعني

يصحولامحمد:قالشبابة،حديثم@إلايعرفلاشعبة،عنشبابة
هذا

عنديالحديث
@ا

()

@اهذافقال:الحديثهذاع@الرازيحاتمأباأباهحاتمأبياب@وسأل

.(29719)بغدادتاريخانظر(1)

.(296/9)بغدادوئاريخ)21591(،للعقيلىالضعفاءانظر(2)

.(29719)بغدادوتاريخ)4/54(،عديلابنالكاملانظر(3)

.(297/9)بغدادتاريخانظر(4)

.(309)الكبجرصالترمذيعلل(5)
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@اأصللهيعرفولاشبابة،غيريروهلممنكر،حديث
(1)

أحدأنعلملاإسناده،قبلصغريبحديث@اهذاالترمذي:وقال

أننهىأنهكئيرةأوجهسن!@@النبيصرويوقدشبابة،غيربهحدث

عربهتفردلأنهيستغربإنماشبابةوحديثوالمزفت،الدباءفيينتبذ

-(2)

@اشعبه

الإسنادصبهذاالثوريوسفيانشعبةروى@اوقدأيضا:الترمذيوقال

بنبكير
عطاء

@اقال:أنهلمجفهالنبيعنيعمرب@عبدالرحملنعن

عرفةالحج
لما

الإسناد@ابهذاالحديثأهلعندالمعروفالحديثفهذا
(3)

شعبةروىدانماشبابة،غيرشحبةعنرواهأعلم@الاعدي:اب@وقال

بربكيرع@الإسنادبهذا
عطاء

الحجذكرفييعمربرعبدالرحمللىص
@ا

(4)

أنهالئوريسفيانع@الكبيرالتاريخفيالبخاريذكرهماذلكويؤيد

سماالاخر@ايسمعولمأحدهماشعبةسمعحديثانبكيرعند@اكانقال:

بنبكيرأنعلىيدل
حديثان.إلاعندهليسعطاء

ع@روىأنههذابكيرترجمةفيوغيرهالبخاريذكروقد

سليمبنحريثوع@يعمر،بنعبدالرحمل@
(6)

هوشححةيسمعهولمالئوريسمعهالذيالثانيفالحديثوعليه
ما

سليم.برحريثعنبكيررواه

ب@بكيرعرالثوريعنواحدغيررواهموقوفحديثوهو
عطاء

بالعمرة،فبدأوالعمرة؟بالحجلبىعليأ@اسمعتقال:سليمب@حريثعن

.(27/2)حاتمأبيابنعلل(1)

.(75915)السننباخرالملحقالصغيرالترمذيعلل(2)

.(75915)السننبآخرالملحقالصغيرالترمذيعلل(3)

.(45/4)عديلابنالكامل(4)

.(111/2)الكبيرالتاريخ(5)

.(111/2)الكبيرالتاريخ!6)
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ينظرممنوانتعلي:لهفقالإليلا،ينظرسمنإنكعثمان:لهفقال

@اإليه
(1)

بنبكيرأنيعنيوهذا
عندهليسعطاء

إلايعمربنعبدالرحمنعن

يسمعلمشعبةوأنواحد،حديث
يدلالذيالأمرالحديث،ذلكإلامنه

روايته.فيوهمشبابةأنعلى

بنمحمدبنبكرأبيعنسعيدبنيحيىإسنادالثاني:المثال

بنعبدالرحملنبنبكرأبيعنعبدالعزيربنعمرعنحزمب@عمرو

هريرة.أبيعنهشامبرالحارث

متنان:بهوردالإسنادهذا

منهمواحدغيررواهماوهوالإسناد،بهذامشهورالأول:المتنأ(
ة

صالك
بروالليثأنسب@

بنوزهيرزيدبنوحمادسعد

ويحيىهارونبرويزيدعيينةواب@بشيربروهشيمحرب

ب@يحيىعنوغيرهم،غياثبنوحفصوعبدالوهابالقطان

(1)

(2)

3)

(6)

(7)

(8)

(9)

محمدأخرجه
الصنعانيوعبدالرزاق)2193(،الحجةكتابفيالشيبانيالحسنبن

كما
4)طمالمصنففيشيبةأبيوابن)4156(،الاستذكارفي فيوالطحاوي(38

.(1833)للدارقطنيالعللوانظيوغيرهم،1(،4912)الاثارمعانيشرح

915)داود@وأبو(67812)الموطأفيأخرجه

حمسلمأخرجه
حوالترمذي)9551(،

ماجهوابن1(،13)7اوالنساثي)2621(،

@@
(2358).

خ@مسلماخرجه
(1559).

حالبخاريأخرجه
حومسلم)2042(،

.(3519)داودحوأبو)9551(،

@ومسلم)21822(،أحمدأخرجه
(1559).

2)21742،احمدأخرجه خ@ومسلم9(،4
ماجهوابن)9551(،

خ@
(2358).

.(25812)أحمدأخرحه

حومسلم)21474(،أحمدأخرحه
(1559).

خ@مسلمأخرجه
(1559).

خ@مسلمأخرجه
(1559).
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عندبعينهمالهأدرك@امنيقول:@طي@!اللهرسولسمعتالإسنادبهذاسعيد

الجماعة.رواه@اغيرهمنبهأحقفهوأفلمسقدإنسانأورجل

وهو@الإسناد،بهذاغريبالثاني:المتنب(
برسفيا@رواها

عيينة
(1)

مع@اسجدناقال.هريرةأبيصالمتقدمبإسنادهسعيدبنيحيىص

أباإلاالخمسةرواه@ا،ربكباسمواقرأانشقتالسماءإذافيلمجرالنبي

ود.اد

ب@بكرأبووهوالإسنادفهذا
محمد

الخليفةع@حزمبرعمروبر

يكادلاجدأعزيزإسنادعبدالرحمل@بنبكرأبيعنعبدالعزيزبرعمر

الحديثان.هذانإلامنهيوجد

فيحفظهسحةعلىهأ312)الباغنديبكرأبويذكرولم
مسند

الحديثي@هذي@إلاالترجمةبهذهعبدالعزيزبنعمر
(2)

لأمري@:عليلاالمحدثونيحرصالإسنادهذاومثل

العلمفيالمثلبهميضربأئمة،أعلامفإنهمرواته،جلالةةأولهما

بربكرأبوأماوالعبادة،والزهد
محمد

أنصارجمافهوحزمب@عمروبر

عليهاوقاضياالمدينة،علىأميراوكانالأثبات،الأئمةأحدكانخزرجي،

بالقضاءالناسأعلمصوكانعبدالعزيز،بلىعمرللخليفة
(3)

القرشيحفصأبوالحكمبنسرواناب@فهوعبدالعزيز،برعمروأما

وأحدبهم،يقتدىالذينالاجتهادأئمةوأحدحقا،المؤمني@أميرالأموي،

المهديينالراشدينالخلفاء
(4)

جمعممنفهوهشامبرالحارثبنعبدالرحمل@بنبكرأبووأما

حوالترمذي)2/742(،احمدأخرجه(1)
ماجلاوابن)21161(،والنسائي)475(،

ح
به.عيينةبنسفيانعنطرقمنوغيرهما!059)

.(99-91)صللباغنديعبدالعزيزبنعمرمسندانظر(2)

.(314/5)النبلاءأعلامسيرانظر(3)

.(11415)البلاءأعلامسيرانظر(4)



2 6
المشهوربالحديثالغريب@لحديثإعلال

السبعة،المدينةفقهاءوأحدمحزومي،قرشيفهووالشرف،والعملالعلم

صلاتهلكثرةقريشراهبلهيقالوكان
(1)

لوجهين:وذلكأهله،شهرةمعوندرته،عزتهوثانيهما:

أنهالأول:الوجه
كمابعضصبعضهمالتابعينمنأربعةروايةمن

الترمذيقال
(2)

هووواحذ،حديثإلاالإسنادبهذايشتهرلمأنهالئاني:والوجه

محمدبنبكرأبيصتابعيانرواهفقدذكره،المتقدمالإفلاسحديث
بر

وعنهمشهور،إماموهوالانصاريسعيدبنيحيىوهماةحزم،برعمرو

أبيبرعبدالرحملنب@وعبداللهروايته،ذكرتقدمولمحدالحديث،اشتهر
أتباعأئمةأحدعنهالحديثروىوقدثقةوهوالنوفلي،الحسي@

جريجاب@وهوالتابعين

(4)

الأنصاريسعيدب@يحيىأعنيالإسنادهذابمثلفالتفردمقيده:قال
عبدالرحم@؟بربكرأبيعبدالعزيزصب@عمرعنحزمبنبكرأبيعن
قدوالحفاظ،الأئمةإلاصمثلهيقبلولامستغربا،أمرايعدهريرةأبيص

النقاد.بعضفيهيتردد

بنوسفيانبه،تفردلصمنقبةاعتبرالتفردهذامثلصحإذالك@

صعيينة
الحفاظ،الأئمة

تفردهم،يقبلالذينالحابعين،أتباعطبقةومن
فيه.غلطقديكونأنويندرالإسناد،هذابمثلتفردهيقبلفمثله

نفسه،بالإسناداخرمتنشهرةالحديثبهذاتفردهصاحبقدأنهغير

به.تفردبماعيينةاب@تفردصحةفيالتشككإلىيدعوقدأمروهو

الحديثلهذاروايتهبعدقالحيثشيبةأبيبربكرأبواستغربهوقد

.(41841614)النبلاءأعلامسيرانظر(1)

.(46312)الترمذيسنن(2)

.(25615)التهذيبتهذبب(3)

@مسلمأخرجه(4)
3)كاوالنسائي)9551(، 11).
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أحدأسمعتماسحيدبريحيىحديثمنالحديث@اهذاعيينة:ابنص

اغير@ايذكره
(1)

محمدعبداللهأبوالإعلالصالنوعبهذاالحديثهذاأعلوقد
ب@

سعيدب@يحيىصالحديثهذاروىأعلم@الاقال:حيثالذهلييحيى

فييحيىع@الناسروىإنماوهم،وهوعيينة،اب@غير
الإسنادهذا

@االإفلاسحديث
(2)

عينةاب@بهانفردالإسنادهذاإن@ايقولون:عبدالبر:ب@عمرأبووقال

يكونأنويخشونغيره،سعيدب@يحيىصيروهلمسعيدبنيحيىعن

@االتفليسحديثالإسنادبهذايعرفوإنماخطأ،
(3)

حديثإخراجعلىاتفاقهمامعالشيخان،عنهأعرضلذلكولعله

سعيخرجهفلمالبخاريأمانفسه،بالسندالإفلاس
بالنسبةإليهحاجته

حيث@دونههوماالبابفيفأخرجمسلموأماالعلق،سورةفيللسجود

الرواة.جلالة

النقادكلاممقيده:قال
بهذاتفردقدعيينةاب@أنعلىيدلوصنيعهم

شيء:لاأنهماإلاعيينةبنلسفيانمتابعتشوجدتوقدالحديث،

ع@العلافالحسيىبرعبداللهبنمحمدبكرأبيطريقمنإحداهما:

سفيانعرالزبيريأحمدأبيصناصحب@عبيدبنأحمدعصيدةابي

ب@بكرأبيعنسحيدبنيحيىع@الثوري
ع@حزمب@عمروبنمحمد

صهشامب@الحارثبرعبدالرحمل@بنبكرأبيعنعبدالعزيزب@عمر

باسمواقرأانشقتالسماءإذاعفحاللهرسولمعسجدناقال:هريرةأبي

نعمقال:ربكباسمواقرألسفيانقلتأحمد:أبوقالربك
@ا

(4!

.(3س6/1)ماجهابنسنن(1)

1)صمللخطي@بغدادتاريخانظر!2) .(148/2)للبيهقيوالآئارالسننومعرفة4(،6

.(123/19)عبدالبرلابنالتمهيد(3)

.(66/9)للدارقطنيالعللانظر(4)
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الثوريعندالحديثهذاكانلولأنهجدأ،منكرةالمتابعةوهذه

عيينةبرسفيانحديثلفظهذادانماالناس،عنهولرواهبه،صوتهلارتفع

وفه.بحر

@اقيلالحميدي:قالاخرهوفيهكذا،مسندهفيالحميديرواه

نعمقال:ربكباسمواقرأفيهلسفيان:
@ا

(1)

الغلطأنوظني
احمدعصيدةأبيصن

تكلمفقدناصح،بنعبيدبن
مناكيرعندهأنوذكرفيه،

(2)

عيينة،برسفيانعنالزبيريأحمدأبيعندالحديثيكونفقد

أبوفظنعنه،الحديثلشهرةينسبهلمسفيانعنالزبيريبهحدثوعندما
الزبيريأحمدأبيروايةأكثرلأنالعادة،علىالثوريهوسفيانأنعصيدة

أيضا.عيينةابرع@روىوقدالثوري،ص

هاذىفقدالأخرىالمتابعةوأما
يسند@اأندونالدارقطني

(3)

من

مكةفقهاءمنوهومسرة،أبيب@يحيىأبيطريق
محمدص

حرببن

صالك،صبهبأسولاالأبرش،ا@ولاني
لموسعيد،بنيحيىع@

لفظه.يذكر

فيحديثلىدخلقدراويهاولحلأيضا،وهمالمتابحةوهذه

.(436/2)الحميديمسند(1)

.(52/1)التهذيبتهذيبانظر(2)

.(66/9)للدارقطنيالعللانظر(3)

ذلكذكرمسندفلهالمعروفين.العلمأهلمنكونهالظاهرأنغيرترجمهمنأجدلم(4)

مكةأخبارفيالفاكهيوقال)11831(،المبهمةالأسماءغوامضفيبشكوالابن

2)3ا 4 12 مكةأهلمنالناسأفتىمن@اوأول:(42
أوسنةوعئرينأربعابنوهو

هذالما،يرمناإلىمكةأهلفقيهوهومسرةأبيبنيحيىأبونحوه،
الدكتوركاتبنيثم

والتعديلالجرحفيحاتمأبرفالوالسير،والتعديلالجرحفيبترجمتهبايحاتم
أحمدبن@اعبدالله.(615)

مسرة.أبيبنيحيىأبوالمكيالحارثبنزكريابن
.(632/12)النملاءأعلامسيروانظرالصدو@ا،ومحلهبمكةعنهكتبت

.(9519)التهذيبتهذيبانظر(5)
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يزيدبرعبداللهحديثالموط!فيالبابهذافيمالكروىوإنما

سلمةأبيصسفيانبنالأسودمولى
أقرهريرةأباأن@اعبدالرحمل@:بر

ع@!اللهرسولأنأخبرهمانصرففلمافيهافسجدانشقتالسماءإذالهم

سجدفيها@ا
(1)

فيمالكصالناسرواهالذيالحديثوهو
جماعةفرواهالباب،هذا

منهم
يحيىبرويحيىعمربروعثمانمهديبنعبدالرحملنة

وغيرهم.سعيدب@وقتيبةالنيسابوري

بردةأبيصالديلمبرحكيمصالثوريسفيانإسنادالثالث:المثال

موسى.أبيص

متنان:الإسنادبهذاروي

وهومشهور،أحدهما:أ(
الثوريأصحابواحدصغيررواهما

ويحيىمهديبدطوعبدالرحصالجراحبروكيعمنهم،
القطاد

ب@ومعاذالفريابييوسفب@ومحمد
الثوريعروغيرهم،معاذ

لهميقولأنيرجون!@@النبيعنديتعاطسوناليهود@اكانقال:سنادهب@

ماموطأ(1)

جهأخر(2)

جهأخر(3)

جهأحر)@ا(

حهأخر(5)

جهأخر(6)

جهأخر(7)

جهأخر(8)

جهأخر(9)

أخرجها(-)

.(205/1)لك

.(487/2)احمد

.(529/2)أحمد

@مسلم
(578).

2/1)النسائي 61).

.(5038)داودحوأبو@4(،/4)أحمد

خ@والترمذي4(،)4/،أحمد
(2739).

.(135/8)والبزار)323(،المفردصالادبفيالبخاري

.(323)المفردصالأدبفيالبخاري

.(6716)الكبرىفيوالنسائي4(،1411)أحمد
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5

بالكمويصلحاللهيهديكمفيقول:الله،يرحمكم
داودوأبوأحمدرواه@ا

وصححهوالترمذي
(1)

وهوغريب،الئالي:والمتن
موسىب@عبيداللهرواهما

(2)

سفيانص

وجلعزاللهإنفقال:باربع،ع@م@هاللهرسولفينا@اقامقال:بإسنادهالثوري
ينبغيولاينام،لا

عملإليهيرفعويرفعه،القسط،يخفضينام،أنله

لأحرقتكشفهالوالنار،حجمابهالليل،قبلالنهاروعملالنهار،قبلالليل
بصرملا.أدركهشيءكلوجههسبحات

ثمموسى،أبيصبردةأبيصالديلمب@حكيمأعنيالإسنادهذا
المتنان.هذانإلامنهيوجديكادلاجدا،غريبإسنادحكيمصالثوري

اليهود،تعاطسحديثوهوالثوري،صشهورصالمتني@هذينوأحد

عنه،غريبوالاخر
ينام.لااللهإنحديثوهو

سماالغريبالإسنادأنالمعلوموم@
ثمومنالمحدثون،عليهيحرص

منإمامالثوريلأنوعلمه،فضله،علىالدلائلسنبمثلهافوريتفردكان

التابعش.أتباعطبقة

لولأنهيحتمل،يكادفلاالإسنادذلكبمثلالثوريالتفردصوأما
ولرواهدائما،بهيحدثلأخذالغريبالإسنادبذلكحديثالثوريعندكان
حينئذ.الناسعنه

منه،مقبولغيرالغريببإسنادهالثوريصموسىب@عبيداللهفتفرد

العلمأهلبعضأنإلاالستةلهأخرجوقدالثقاتيعدصكانوانفإنه
الثوري.مثلعنبهيتفردلاالإسنادهذاومثلفيهيتكلم

لهالحاكموقصحيح)5128(،الترمذيسننانظر(1)
.(29814)المستدركفي

فيخزيمةوابر)54(،إملائهمنجزءفيوالنسائي(541)حميدحبنعبدأخرجه(2)
2)@مالإبانةفيبطةوابن)1194(،التوحيدكتاب طمقاتفيالشيخوأبو4(،6

به.موسىبنعبيداللهعنطرقمنوكيرهم)3/051(،بأصبهانالمحدثين

.(46/747)الخهذيبتهذبب(3)
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فيموسىب@عبيداللهغلطتؤيدانقرينتانجاءتوقد
الحديث:هدأ

حديثموسىبرعبيداللهبهروىالذيالإسنادهذاأنالأولى:القرينة

عندالحهودتعاطمسحديثوهواخر،مضبهاشتهرقديناملااللهإن

@رو.النبي

بالإسنادحدثفلماالتعاط@سحديثأرادموسىبنعبيداللهيكونقد

وهم
آخربمتنفحدث

الإسناد؟هذابغيرصشهورينام،لااللهإنحديثأنالثانية:والقرينة

وهو
منهمواحدغيررواهما

عروالمسعوديوالأعمششعبةة

وغير،.مسلمرواهبه،موسىأبيع@عبحدةأبيعنمرةبنعمرو

به؟تفردبماموسىب@عبيداللهتفردلناتفسرانالقرينتانفهاتان

ركبالإسنادساقفلماالي@ود،تعاطسبحديثيحدثأنأرادأنهفالظاهر

ينام.لااللهإنحديثمتنعليه

ع@الديلمب@حكيمعنسفيانعنموسىبنعبيداللهأنوالخلاصة

عبيدالله.صوهميناملااللهإنفوعاسموسىأبيصبردةأبي

محلالأصلفيالثوريسفيانصالحديثبهذاتفردهلأنوذلك

لكثرةيثبتيكادلاعنهوالتفردالتابعش،أتباعمشاهيرم@سفيانلأنتردد،

يرويهالذيوالإسنادسيمالاعنه،التحديثعلىالناسوحرصتلاميذه،

بإسنادالمت@وشهرةآخر،بمتنالإسنادشهرةالتفردهذاصاحب

حديث.فيحديثلهدخلوأنهموسىب@عبيداللهوهمعلىذلكدلآخر

أحمدالإعلالصالنوعبهذاموسىبرعبيداللهحديثأعلوقد
بر

حومسلم)4/593(،أحمدأخرجه(1)
(179).

@ومسلم@ا(،)@ا/5.أحمدأخرجه(2)
خ@ماجهوابر)971(،

(195).

@ماجهوابر(4)4/،أحمدأخرجه)س(
(196).
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2)قبليحيىبرمهناقالحنجل، 8 حديثصأحمد،@اسألت:(1)هما5

الديلم.بنحكيمصالثوري،سفيانعنموسى،بنعبيداللهبهحدث

بصحيح،ليسأحمد:قال
غلطهذا

يكلىلمموسى،بنعبيداللهمن

أبيعنبردة،أبيع@حك@يم،صالثوري،حديثهذاحديث،صاحب
المسعودي،حديثوالحديثكيهيهلى،النبيعندتتعاطساليهودكانتموسى

@ا@ر،اللهرسولفيناقامقال:مرة،بنعمروعن
(2)

موسىبنعبيداللهحديثأبيعلى@اعرضتأحمد:بنعبداللهوقال

فيناقامقال:ابيهع@بردةأبيعنالديلمبرحكيمعنسفيانعن

لما.يناملااللهإن@افقال:بأربع،عص@لهاللهرسول

صعبيدةأبيصصرةب@عمروعنالأعمشحديثهذاأبي:فقال

موسى،أبي
موسىب@لعبيداللهدخلأراهمرة،بقعمروحديثلفظهذا

@احديثإسنادفيحديثإسناد
(3)

الغلطهذاوقوعووجهمقيده:قال
أمرير:أحديحتملعبيداللهص

أحدهماموسى،أبيبسنديرصحديثانعبجداللهعنديكونأنإما

ىوروقدمرة،برعمروعنالأعمشطريقصينام،لااللهإنحديث

منيتعاطسوناليهودكانحديثوالاخرالأعمش،عنموسىب@عبيدالله

:(29)صالسلميسؤالاتفيكماالدارقطنيقالالمشهورين،أحمدتلاميذكبارمن(1)

أظنهأنيإلاوفاتهسنةعلىنصمنأجدلم@ا،نبيل@اثقة
هأ،280)سنةقبلتوفي

سخةتوفيوبقيةبقية،عنروىشاميلأنه
ثلائاأحمدوصحبومائة،وتسعينسبع

يعننوهذاتوفي،أنإلىسنة،وأربعين
وفيومائة،وتسعينثمانسنةأحمدلقيأنه

أنهقدرنافإذاالبلوغ،بعدإلاالعلملطل@بلدهمنيرحللاالطالبأنالعادة
حل.@

يعنيصهذاسنةعشرونوعمره
أنه

ثلاثلهوأربعي@إحدىسنةاحمدتوفيحين

أنهقدرنادادسنة،وستون
يعنيفهذااللهيترفاهأنقبلسنةمائةعمرهمنبلغ

أنه

أنهالظنفأغلبوعليههأ،278)سنةئوفي
أقصىوهذا@(،280)سنةقبلتوفي

أعلم.تعالىواللهالعادةبحسببلغهيكونأنيمكنتقدير
.(275)صالخلالعللمنالمنتخب(2)

.(556/1)عبداللهبروايةالرجالومعرفةالعللحنبل،ابن(3)
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متنإلىالثوريإسنادقراءةبعدعبيداللهنظرفسبقحكيم،عنالثوريطريق

مرة.ب@عمروحديث

حدثالثوريويكونالثوري،شيخهعندالحديثانيكونأنلاما

أحدفركبينتبهولمسماعه،فيموسىب@عبيداللهووهمبالحديثين

عندي.أقربوهذاالاخر،مشعلىالإسنادين

بهذاالثوريع@التحديثعلىموسىبرعبيداللهاستمرارالظاهرلأن

علىصاحبهيستمرلاالنظرسبقفيوالغلطعنه،رواهصلكثرةالحديث

لاوالغلط،فيكتشفأخرىمرةأصلهفيينظرأنبدلالأنهبه،التحديث

السماع.فيالغلطبخلافثانية،بهيحدث

الثورييكونأنيقتضيالسماعجهةم@جاءالغلطيكونأنوترجيح

لأننيالتدليس،جهةعلىلكنذلك،يبعدولاالحديث،بهذاحدثقد
قدكانلولأنهصنه،مرةب@عمروحديثسمحالثورييكونأنأشك

عنه.لاشتهرسمعه،

دونصرةب@عمروصالحديثبهذاالثوريتحديثعلىوففتئم

بالسماع،التصريح
ب@عمروشيخيهطريقمنالحديثخزيمةاب@اخرجفقد

ع@الثوريصالنبيلعاصمأبيصالذهلييحيىبنومحمدالفلاسعلي

به@رةبنعمرو
(1)

بنعمرواسمفيغلطأنهإلاإسماعيلبنمؤملالثوريعنورواه

الأعمشمرةابنوبينالثوريبشوأدخلمرة،برعبداللهفقال:مرة
(2)

بنعمروصالحديثيسمعلمالثوريأنعلىصحإنيدلوهذا

فيالآجريوأخرجه)1/74(،خزبمةلابنوجلعزالربصفاتوإثباتالتوحيد(1)

بمىعاصمأبيعناخرطريقمن(10833)الريعة

يرودالمإخراجه:بعدوقال)2/241(،للطبرانيالأوسطالمعجمانظر(2)
الحديثهذا

الأعمشعنالناصورواهمزمل.بهتفردسفيانإلامرةبنعبداللهعنالأعمشعن

مرة،.بنعمروعن
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لنايفسرالذيالأمرموسى،بنوعبيداللهعاصملأبيدلسهوإنما@رة،
عدم

أعلم.تعالىواللهالثوري،صالحديثاشتهار

بنعبداللهبنإبراهيمعنكمثيرأبيبنيحىإسنادوهوالرابع:المثال

خديج.بنرافععنيزيدبنالسائبعنقارظ

متنان:الإسنادبهذاروي

منهمواحدغيررواهصاوهومشهور،الأول:المتنأ(
أبانة

ع@هم،وغيرائيالدستووهشاملأوزاعيواومعمرالعطار

يزيدب@السائبعنقارظب@عبداللهبنإبراهيمحدثنيكثيرأبيبنيحيى

ومهرخبيثالكلب@اثمنقال:@هاللهرسولعنخديجبررافع

وغيره.مسلمرواه@اخبيثالحجاموكسبخبيثالبغي

وهوغريب،الثاني:المتنب(
عبدالرزاقرواهما

()

عنمعمرص

يزيدصبنالسائبصقارظب@عبداللهبنإبراهيمعنكثيرأبيبنيحيى

والمحجومالحاجمأفطر@اقال:جممالنبيصخديجبنرافع
أحمدرواهدا

لتروا

عنالسائبصقارظابركثيرصأبيب@يحيىأعنيالإسناد

الحديثينوأحدالحديثان،هذانإلامنهيوجديكادلاخديجبررافع
معمرإلايروهلمعنه،غريبوالاخرجماعة،عنهرواهيحيىعنمشهور

عبدالرزاق.إلاعنهولا

ماعادةنفسهفيالغريبالإسنادأنالمعلوموص
أهلعليهيحرص

بهالمتفردكانإذاإلايصححيكادلابمثلهوالتفردوندرته،لعزتهالحديث،

4)صمأحمدأخرجه(1) .(3421)داودحوأبو(64

حومسلم(1/441)أحمدأخرجه(2)
حيوالزم@ذ(1568)

(1275).

ح@سلمأخرجه(3)
(1568).

ح@سلمأخرجه)@ا(
.(1ا)دهاسالكبرىفيوالنسائي(1568)

4)عهلمأحمداخرجه(5) حوالترمذي5(،6
به.عبدالرزاقعنطرقمنوغيرهما(774)
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تفرديقبلوقدالتابجن،أتباعأوالتابعشكطبقةالمتقدمة،الطبقاتصنثقة

الطلب.بكثرةمعروفأإماماكانإذابعدهممن

يردوقدتفردهم،يقبلالذيرالتابعي@أتباعطبقةيعتبرصومعمر

أخصصلأنهيححمل،عنهعبدالرزاقوتفردأحيانا،بهيتفردمابعض

يشككماهناعبدالرزاقتفردصاحبأنهإلاعنه،روايةوأكثرهمتلاميذه

الإسنادبهذاعنهاشتهرقدكثيرأبيبنيحيىأنوهوتفرده،صحةفي

خبيث.الحجامكسبحديثوهوالحجام،ذكرفيآخرحديث

لاالغريب،المتنصحةفييشككآخربمتنالغريبالإسنادوشهرة

الألفاظ.بعضفيالغريبالمتنمعمشتركالاخروالمشسيما

العلم:اهلم@واحدغيرأعلهالإعلال@النوعوبهذا

ع@محمذا@اسألتالترمذي:قال
غيرهوفقال:الحديثهذا

عبدالرزافع@بهيحدثأنفأبىعنهمنصوربنإسحاقوسألتمحفوظ،

هووقال:
ع@الدستوائيهشامعنهروىقال:علته؟،ماله:قلتغلط،

يزيدصب@السائبع@قارظبنعبداللهبنإبراهيمعنكثيرأبيبنيحمى

خبيثالبفيومهرخبيثالحجام@اكسبقال:النبيع@خديجبنرافع

خبيثالكلبوثمن
@ا

(1)

أنه!لمجالنبيالإسنادصبذلكيروى@ادانماالرازي:حاتمأبووقال

الحاجميفطرفيالحديثوهذاالبغي،ومهرالحجامكسبع@نهى

@اباطلعنديوالمحجوم
(2)

والحاكمهأ325)الشرقيحامدوأبوخزيمةاب@ذكروقد

)54(،الكببرصالترمذيعلل(1)

.(249/1)حاتمأبيلابنالحديثعلل(2)

.(227/3)خزيمةابنصحيح(3)

)@ا/762(.الكبرىالبيهقيسنن)@ا(

.(591/1)الصحيحينعلىالمستدرك(5)
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ر@لمشهوبالحديث@لغربب@لحديثاعلال

والبيهقي
(1)

عنالحديثهذاروايةعلىمعمراتابعقدسلامبنمعاويةأن

بنرافعع@يزيدب@السائبعنقارظبنإبراهيمعنكثيرأبيبريحيى

خديج.

كثير،أبيبنيجىعنثابتاالحديثلكانصحتلوالمتابعةوهذه

صخزيمةابنذكرهماأنوذلكثبوتها،منيقينعلىلستأشييخر

أسندهقدالمتابعة
ب@معاويةصالرهاويعثمانأبيمطربرعمارطريقمن

عنه@اكتبتالرازي:حاتمأبوفيهقالبروايته،يعتدلاوالرهاويسلام

@اكذب@اهذامالك:عنرواهحديثفيالنسائيوقال@ايكذبوكان

@دتروكعدي:ابنوقالويقلبما(الحديث@ايسرقحبان:ابنوقال

@االحدبث
(6)

أخذهيكونوقديسنده،لمفإنهالشرقيحامدأبوذكرهماوأما
ص

لاخزيمةاب@عليهاعتمدماأنتقدموقدزميلان،فإنهماخزيمةابنصاحبه

المتابعة.إثباتفيبهيعتد

الحاكمأسندهمافيهفالعمدةوالبيهقيالحاكمذكرهماوأما
(7)

وعنه

البيهقي
(8)

سلامبرمعاويةعننافعب@الربيععنشريكب@عبيدطريقمن
له.

بنعبيدهوشريكبنوعبيدجدا،متأخرةطبقاتفيتفردوهذا

بأخرةتغيروقدجده،إلىينسبشريكبنعبدالواحد
(9)

2الكبرىالبيهقيسنن(1) 6 5 1 41).

(2)
.(2273)خزيمةابنصحيح

ولجر@ا)س(
6/3)لتعديلا 94).

.(71712)للدولابيوالأسماءالكنى(4)

.(196/2)المجروحينكتاب(5)

.(7215)عديلابنالكامل(6)

.(59211)الصحيحينعلىالمستدرك(7)

.(265/4)الكبرىالببهقيسنن(8)

.(99/11)بغدادتاريخ(9)



المشهوربالحديثالغريب@لحدبث)علال
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مثلهفتفرد
الحديثكانولومقبول،غيرنافعبنالربيعتوبةأبيص

أحمدأصحابهعنهلرواهنافعبرالربيععند
حاتموأبوداودوأبوحنبلبر

وغير

أحمدسئلوقدسيما
حنبل:بن

أفطرفيعندكأصححديثأيما@ا

ع@كثيرأبيبنيحيىحديثمنثوبانحديثفقال:والمحجوم؟الحاجم

فحديثحنبل:بنلأحمدفقيلثوبان،صأسماءأبيع@قلابةأبي

معمرلمابهتفردذاكقال:خديج؟بنرافع
(1)

ولوطويل،والمحجومالحاجمأفطرأحاديثعلىالكلاممقيده:قال

بهذاقصدتهعمالابتعدتوتحليلهذلك،فيالعلماهلأقوالتقصيأردت

كثير،أبيب@يحيىبروايةيتعلقماتلخيصسأحاولأنيغيرالمثال،

فأقول:

الحاجمأفطرلحديثروايتهمفيكثيرأبيبريحيىصالرواةاختلف

أوجه:ثلاثةعلىوالمحجوم

الرحبيأسماءأبيع@قلابةأبيعنكثيرأبيبريحيىالأول:الوجه

الوجهوهذادا،والمحجومالحاجمأفطر@اقال:سك@ب@النبيعنثوبانعن

منهمأصحابهصجماعةعنهرواهقدلانهكثيرأبيبنيحيىعنصحيح
ة

أبيبروليحيىوشيبانومعمروالأوزاعيالدستوائيهشام

فيكثير
هذاليسثوبان،ع@أخرىطرقولهمتابعات،الحديثهذا

ذكرها.موضع

شدادأناخبرهأنهقلابةأبيعنكثيرأبيبنيحيىالثاني:والوجد
ب@

بعدجتجمرجلعلىفمربالبقيعمجنحاللهرسولمعيمشيهوبينماأوس

.(267/4)الكبركطالبيهقيسنن(1)

.(7/212)الكبرىفيوالنسائي(2367)داودحوأبو(277/5)أ@دأخرجه(2)

5/2)أحمدأخرجه(3) 8

5/2)أحمدأخرجه(4) 82).

@ما@وابن(2367)داودخوأبر(283/5)أحمدأخرجه(5)
(06 81).
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المشهوربالحديثالنريب@لحديثءيعورل

الحاجمأفطر"لخت:اللهرسولفقالليلةعشرةثمانيالشهرصمضىما
@ا.لمحجوماو

شداد،عنالحديثيسندولمتابعيقلابةأبالأن@رسلالوجهوهذا

المرورهذايحضرلموهوشداد،ومعه@ب@النبيمرورحكىوإنما

برشيبانإلايحيىعنعليهوقفتفيمايروهلمالوجههذالكن

شداد،صأخرىطرقوللحديثمتابعات،فيهليحيىأنإلافروخ

هذاليس
ذكرها.موضع

الثالث:والوجه
عنقارظبنعبداللهبرإبراهيمكثيرصأبيب@يحيى

الحاجمأفطر@@قال:ع@روالنبيع@خديجبنرافععنيزيدبنالسائب
@ا.لمحجوماو

معمرصبهتفردوقدعنه،الكلامأردتالذيهوالوجهوهذا

عبدالرزاق.إلامعمرصيروهولميحيى،

العلم،أهلواحدصغيرمعاصححهمافقدوشدادثوبانحديثافأما
أحمدمنهم،

بنوعثمانوالبخاريالمدينيبنوعليحنبلبر

حبانابنمعاالثلاثةالأحاديثوصححالدارميسعيد
(6)

والحاكم
(7)

وغير

فقدعنهالحديثابتدأتالذيالمثالوهوخديجبنرافعحديث

(2)

(3)

(6)

(7)

ماجهوابنل@632(داودحوأبو(28315)أحمداخرجه
ح

@ا(هلا)ا

عنطرقن

ب@شيبان

.(267/4)الكبرىالبيهقيوسنن)1/495(،الصحيحينعلىالمستدرك

البيهقيوسنن)11395(،الصحيحينعلىالمستدركوانظر(44/31)الترمذيسنن
.(26514)ىالكبر

.(122)الكبيرصالترمذيعلل

.(26714)الكبرىالبيهقيوسنن)11495(،الصحيحينعلىالمستدرك
3)8/203،حبانابنصحيحانظرذلكعلىيدلالأحاديثعلىكلامه 06).

5)11،الصحيحينعلىالمستدرك 9 4 59).
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الحاكمونقلالترمذيفصححهفيه،العلمأهلاختلف
(2)

والبيهقي
(3)

البخاريأعلهبينماالباب،أحاديثأصحأنهالمدينيب@عليعن

كلامهم.ذكرتقدموقدالرازيحاتموأبومنصورب@وإسحاق

الترمذيفنقلأحمدصالنقلواختلف
(4)

فيشيءأصحأنهعنه
هذا

الحاكمونقلالباب،
()

نقلوكذاثوبان،حديثشيءأصحأنعنه

رافع:حديثفيقالأنهعنهأيضاونقلالبيهقي
معمر@ا.بهتفرد@اذاك

(@744)عبدالهاديابنونقل
(7)

معينبريحيىعن
فيقالأنه

حديث@اهوشداد:حديثفيقالوانهأضعفها@ا،@اهورافع:حديث

ع@نقلثميثبت،حديثفيهاليسأنهعنهونقل@ا،مضطرب
أحمد

ب@

معي@ابنعنذلكبلغهلماحنبل
نق@بينما@ا،مجازفةكلام@اهذاقال:أنه

ماخلافمعيناب@عنالميموني
تقدم.

شيءعلىأقفولم
الميمونينقلعلىإلاعبدالهادياب@نقلهمما

فييريخالنبيعنالأحاديثمعي@بنليحيى@اقلتقال:حيثمعي@ابنع@

مضطربة،يقولونقلنا:.كلها،جيادقال:للصائمالحجامةكراهة

@امضطربةالأحاديثهذهأنأقوللاأناقال:
(8)

يطول،وشدادثوبانحديثيحولالكلامأنوالخلاصةمقيده:قال

صحسواءصحتهما،والظاهرطرقهما،لخشعبمستقل،بحثإلىويفتقر

ب@رافعحديثبخلافلا،أمكثير،أبيب@يحيىعنشيبانطريق

.(144/3)الترمذيسنن

.(591/1)الصحيحينعلىالمستدرك

.(267/4)الكبرىالبيهقيسننانظر

1)عمالترمذيمماسنن 44).

.(590/1)الصحيحينعلىالمستدرك

)@ا/762(.الكبرىالبيهقيسننانظر

2)@معبدالهاديممالابنالتحفيقتنقيح 5 3 2 52).

.117611)المروديبروايةالرجالومعرفةالحديثعلل
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@لمشهوربالحديث@لغريب@لحديثاعحل

أنهناأردتوإنماكثير،أبيب@يحيىطريقإلاصيعرفلافإنهخديج،

فقط.الثلاثةللأحاديثكثيرابيبنيحيىروايةإلىأشير

منالحديثجعلالذيالأولفالوجه
الوجوهأصحهوثوبانمسند

صجماعةعنهرواهفقدكثير،أبيب@يحيىعن
وأماتقدم،كماالحفاظ

بالثالث.معمروتفردبالثاني،شيبانلتفردنظرفمحلوالثالثالئانيالوجه

أنالأول:لأمرين،معمر،تفردحالاصأحسنشيبانتفردأنإلا

صرسل،شيبانإسنادأنوالثاني:قوية،أخرىأسانيدشداد،لحديث

لاوالمرسل
به.التفرديسهلثمومنمعلوم،هوكماعليهيحرص

صالحديثبج@علمعمرعنعبدالرزاقبهتفردماواما
مسند

رافع
أصل،رافععنللحديثيعرفلاأنهإلاالظاهر،فيصحيحإسنادفإنه
مايجعلالذيوهذاخبيث،الحجامكمسبحديثالإسنادبهذايعرفوإنما

غلطا.معمرعنعبدالرزاقبهتفرد

موضوعمنليسالحديثهذاصالكلامبأنظانيظ@قدتنبيه:
هذا

العلةعلىالدليللأنالبحث
هي

بريحيىأصحاباختلفحيثالمخالفة،

مسندمنجعلهفبعضهمالحديث،هذافيعليهكثيرأبي

وبعضهمرافع،
هوكماالمنفردالواحدمنبالترجيح،أولىوالجماعةثوبان،مسندمنجعله

أنذلكع@
محمدكحالحالهكثيرأبيبريحيى

شهابب@

ولذلكأسانيده،تتعددومثلهجدا،المكثرينالتابعينمنيعتبرالزهري،

ثوبان.بحديثعلمهممعخديجبنرافعحديثالنقادمنواحدغيرصحح

لاكثيرأبيبنيحيىعلىالخلاففمجرد
وجوهبعضرديعني

مسندمنالحديثبجعلعنهتفردوصسيمالاالخلاف،
منيعتبررافع

أبيب@يحيىصالوجهشروىوقدتفردهم،يقبلالذيرالملازمشالأئمة
كثير



@لمشهوربالحديثالنريب@لحديثاعلال
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الغريبالإسنادبهذاالحجامك@سبحديثوهوآخرمتنشهرةأنغير

ب@رافعع@يزيدبنالسائبعنقارظاب@كثيرصأبيب@يحيىأعني

م@جماعةجعلتالتيالقرينةاح@سب-فيماهي-خديج
معي@كاب@النقاد

أعلم.تعالىواللهخديج،بنرافعحديثيردونحاتموأبيوالبخاري
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ر@لمشهوبالحديث@لغربب@لحديثإعلال

-

النقادلعملالعمليىالتطبيقمحاولة

لتالبيقج:لفصلأ

عملهالباحثعلىينبغيما

الحديثصرالتيالنقادقواعداستعمالمحاولةفيصغيرفصلهذا

صالبحثبهذاألحقتهو)نمافيها،لهمكلامعلىأقفلمأحاديثفيعنها

مجاراةلأنحجمه،صغرعلىجدا،عسرفصلوهوالفائدة،إتمامباب

إلىالحقيقةفييفتقرالأحاديثبهايعلونالتيالطرقاستخدامفيالنقاد
الإعلال.بطرقتامةومعرفةخبرةمعوالمتونللأسانحدحفظسعة

فهمهفيوالتعمقصنيعهمتتبعحاولناكلمانكتشف@زلنامالأننا

إلاإدراكهايمكنلاوالتصحيحالإعلالفييستخدمونهاكانواأساليب

الطويلة.والتجربةالثاقب،الفهممعوالمتون،للأسانيدالتامبالحفظ

بالفهارسالعلماءوقيامالعصرهذافيالكثيرةالمصادرتوفرأنإلا

ووجودالأحاديثرواياتاكتشاففيالبحثأهلتفيدالتيالمتنوعة

وسائلأعظمالأيامهذهفيويعدالمصادرالافيضمالذيالاليالحاسب
ينقصنا@ماالقومعندمابعضندركويجعلناالأمر،علينايسهلقدالبحث

الأيام.هذهفي

ومع
ذلك

معالتعاملعندالحذرينبغي
بعدموذلكع@ي@،النجيسنة

لئلاالمتقن،والتدقيقالتامالبحثبعدإلاالأحكامإصدارعلىالاجتراء
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صيخرجأوسنته،منليسماللنبي-@روينسب
ماسنته

منها.هو

أنالباح@علىينبغيالتيالطريقةأذكرأنسأحاولالفصلهذاوفي

علةوجودلاكتشافيسلكها
هذهأنغيرمنها،سلامتهأوماحديثفي

بالمشهور،الغريبإعلالوهوعنه،الحديثبصددنصبماخاصةالطريقة

مايفعلأنفعليهفيهمخالفةلامعينحديثعلىالباحثوقفإذافأقول:

وقفماغيراخر،طريقللحديثهلينظرأنالباحثعلى

آخر،طريقللحديثيكونانالأولى:الحالةةحالتانذلكوفيعليه،

الباحث،عليهوقفالذيالطريقذلكإلاللحديثيكونألاالثانية:والحالة

وهيالأولىالحالةففي-2
علىللحديثآخرطريقوجودحالة

الذسالراويينبي@آخربمعنىأوالحديثي@،مداريبي@يقارنأنالباحث

الطريقان.عنهمااشتهر

للاخر،متابعاحينئدمنهماكلويكونواحدة،طبقةيكوناصأنفإما

فيصكانتإذاناقصةأونفسه،الشيخفيكان@إذائامةالمتابعةكانتسواء

ماعلىفوقه،
المصطلح.علمم@معلومهو

يعنيوهذامختلفتي@،طبقتينصنيكوناأنما@@
الإسناديرأحدأن

الغريبكانفإنالإسنادي@،فيننظرذلكوعندغريبا،يعتبرللاخربالنسبة

متابع.فهودالابه،معلولاكانالمشهورمنبالشهرةأولى

وهيالثانيةالحالةوفي-3
حالة

كيرللحديثاخرطريقوجودعدم

الوسائلباستخداميجتهدأنحينثذفعليهالباحثعليهوقفالذيالطريق

عنالبحثفيالاليوالحاسبالفهارسككتبالممكنة
الحديثلفظ

احتمالان:ذلكوفيومعناه،

بالحديثشبيهانفسه،بالإسناداخرحديثايجدأنالأول:الاحتمال

المعنى.أواللفظحيثمنعليهوقفالذي

كانفإنالمتني@،كلافيالإسنادإلىينظرأنالباحثعلىوحينئذ
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أنجازواحدةطبقةأوصواحداالحديثانعنهمااشتهراللذانالراويان

كشفلكنغلطا،أحدهمايكونأنيجوزكماثابتين،حديثينالمتنانيكون

بالمشهورالغريبإعلالبابمنليسحينئذالغلط

بالنسبةيعتبرالحديثينأحدفإنمختلفتينطبقتينمنالراويانكانو)ن

روىالغريبراويبأنويقالبالمشهور،حينئذالغريبفيعلغريبا،للآخر

اللفظ.فيغلطأوبالمعنىالحديث

نفسهبالإسناداخرحديثايجدألاالثاني:والاحتمال
الحديثمعنىفي

ذلكنعلانيجوزلاوحينئذله،مقارببلفظولاعليه،وقفالذي

نفسهبالإسنادورداخربحديثواحدطريقإلالهليسالذيالحديث

الحديثراويبأنحينئذفيقالنادرا،نفسهفيالإسناديكونأنإلامشهورا

فلماالنادربالإسنادحدثحيثحديث،فيحديثلهدخلقدالغريب

اخرمتناعليهركبالمتنإلىوصل

ماملخصأحسب-فيماالطريقةهذه
يعملهأنالباحثعلىينبغي

الحقيقة-فيوهي-به،إعلالهعدمأومشهوربآخرغريبحديثلإعلال
أنكماعنه،الحديثبصددنحنفيماالنقادعملمنليتبي@ماخلاصة

الأفرادوجودتحيللاوالعادةالعادة،غالبح@سبعلىجارفيهاالحكم
الموفق.واللهالنوادر،

التطبيقيةالأمثلة

أعنيالفصل-هذافيبالمشهور،الغريبإعلالأنولذكرتقدم
ومابالمتن،يتعلقومابالإسناديتعلقماإلىقسمتهاوقدالثالث-الفصل

مشهورباخركريبطريقإعلالإلىمردهاأقسامإلىقسمتهبالإسناديتعلق

متنإعلالإلىمردهماقسمينفيهذكرتبالمتنيتعلقوماواحد،لمتن

بالمت@المتعلقي@القسمي@أنإلاواحد،طريقورداصمشهورباخرغريب
-

إلىيعودفيهالإعلالسببمنهماالأوللأنمختلفان،الحقيقة-في
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الإسنادندرةعلىيعتمدفإنهالثانيبخلافالمتني@،بضتشابهوجود

ثلاثة:الحقيقة-في

دلوجوواحد،لمتنمشهوربآخرغريبطريقإعلالالأول:القسم

وهيبالإسناد،تتعلقبينهماعلاقة
واحد.مدارفيالإسناديرالتقاء

نفسهبالإسنادمشهور@رويي@باخرغريبمتنإعلالالثالي:والقسم

اللفظ.أوالمعنىفيالتشابهوهيبالمتنتتعلقبينهماعلاقةلوجود

نفسهبالإسنادمرويي@مشهوربآخرغريبمشإعلالطالثالث:والقسم

ندرته.وهيبالإسنادتتعلقبينهماعلاقةلوجود

فيوالإعلالإسنادية،والعلاقةللإسنادالأولالقسمفيفالإعلال

والعلاقةللمتنالثالثالقسمفيوالإعلالمتنية،والعلاقةللمشالثانيالقسم

يةدإسنا

فيسأذكروعليه
يدلمنهامثالكلتطبيقية،أمثلةثلاثةالفصلهذا

وهيذكرها،المتقدمالإعلالأقساممنقسمعلى
يلي:ما

يوسفبنأحمدحدثناقال:ماجهابنأخرجهماالأول:المثال

عاصمأبوحدثناالسلمي
عنحبيبأبيبنيزيدعنشريحبنحيوةحدثنا

اللخميرباحبنعليعنالبلويعبداللهبرالحكم
(1)

عامربنعقبةعن

الجهني:
تنزعلمكممنذفقال:مصرمنالخطاببنعمرعلىقدمأنه@ا

دا.السنةأصبتقال:الجمعةإلىالجمعةمنقال:خفيك

اخرطريقوجودع@يبحثأنالتخريجبعدالباحثعلىأولا:ا-

حبيبابيبريزيدع@رواهالحديثهذاأناتضحوبالبحثللحديث،

الطويلضدقصيربنرباحبن:(4732)رقمالتهذيبتقريبفيحجرابرقال(1)

منها@ا.يغفس@وكانبالتصغير،عليفيهوالمشهورثقةالمصريعبداللهأبواللخمي
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بنالليثوهم،جماعة،
سعد

بروعبداللهالحارثبنوععحرو

أنيعنيوهذاشريحبروحيوةفضالةبنومفضللهيعة

حبيب.أبيبنيزيدع@مشهورالحديث

الجماعةرواهكذاالبلويالحكمبرعبداللهالحديثهذاإسنادوفي

فإنهعبدالله،بنالحكمماجهابنروايةفيكمالاحبيب،أبيبريزيدص

هذهغيرفييحرفلاهذاوالبلويذلكذكرتقدموقدمقلوب،

وسعالرواية،
@اعنةعنهالذهبيوقالتقدم،كماسعي@ابروثقهذلك

وثقههذالكنيعرف،ولاوحده،حبيبأبيبريزيدوعنهرباحبنعلي

يحيىبرمعي@
@ا

(7)

قبولفيعليهالاعتماديمك@لامعينابنصالتوثيقهذاأنإلا

ليسلأنهذلك،فيصحيحةأحاديثتعارضهالأحكامصحكمفيحديث

مبنيايكونأنفضلاصهذه،غيرلهروايةلاإذللروايات،سبرعلىمبنيا

على

فقدمتابعة،فيهللبلويأنتبينللحديثاخرطريقص

(1)

(2)

(3!

(6)

(7)

(195/1)السننفيوالدارقطني0(،1/8)الاثارمعاليشرحفيالطحاويأخرجه

الطبرانيوأخرجهعنه،وهبابنعنطرقمن(28511)الكبرىالسننفيوالبيهقي
أبيبنيزيدوليسعنه،صالحبنعبداللهطريقمن(268117)الكبيرالمعجمفي

وهموهوالإسنادفيحبيب
لعله

المطبوع.@ن
(19511)السننفيوالدارقطني0(،1/8)الاثارمعانيشرحفيالطحاويأخرجه

عنه.وهبابنعنطرقمن(280/1)الكبرىالسننفيوالبيهفي

(195/1)السننفيوالدارقطني0(،1/8)الاثارمعانيشرحفيالطحاويأخرجه

عنه.وهبابنعنطرقمن(280/1)الكبرىالسننفيوالبيهقي

(19511)السننفيوالدارتطني(1/80)الآثارمعانيشرحفيالطحاويأخرجه

عنه.طرقص(280/1)الكبرىالسننفيوالبيهقي

ماجهابنأخرجه
ح

طريقمن(199/1)والدارقطنيعنه،عاصمأبيطريقمن(558)

عنه.وهبابن

ص
.2رقمهامش7،7

.(57611)لاعتدالاميزان
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الكيسانيشعيبب@سليمانروى
(1)

برعليبرموسىبكرصبربشرع@

البلويحديثنحوعامرب@عقبةعنأبيهع@رباح
(2)

غريبحديث@اهذاالدارقطني:شيخالنيسابوريبكرأبوقال
@ا

الشيخ،هذاإلاصسمعناه@اغريب،الإسناد@اهذاصاعد:ابنوقال

صحيح@اوهوةالدارقطنيوقالبمصر@االكيسانيشعيببرسليمان

لإسناد@اا
()

نصرب@بحرالحديثروىفقدمتابعة،الكيسانيشعيبب@ولسليمان

الحاكم:قالبهبكربنبشرعنالمصريالخولاني
صحيححديثد@ذا@

الذهبي.يتعقبهولم@ا،يخرجاهولممسلمشرطعلى

البلوي،الحكمبرعبداللهطريقطريقي@،للحديثأنيتبينوبذلك

به.رباحب@عليالثانيأبيكلاهماصرباحبنعليب@موسىوطريق

الطريقشإلىوبالنظرالمدارير،بشيقارنانالباحثعلىثانيأ:-2

الثانيالطريقبينماحبيب،أبيبريزيدمشهورصالأولالطريقأنيتبين

ع@روايتهفينصربنبحرتابعهوقدشعيب،بنسليمانعنإلايشتهرلم

بكربىب@رغريباصليسالحديثأنعلىيدلوهذابكر،بنبشر

مختلفة،بكرب@وبشرحبيبأبيب@يزيدأعنيالرجلي@طبقةأنغير

مصرعلىوالياكانرباحب@عليبنموسىأعنيبكربنبشرشيخفإن

.(123/5)الأنسابفيالسمعانيسعدأبروثقه(1)

الآثارمعانيشرحفيالطحاوي@ا(437/138)الأوسطفيالفذرابنأخرجه(2)

04)دمشقتاريخفيعساكروابنا!96/1)السننفيوالدارقطني(11/80 87 /4)

به.شعيببنسليمانطريق@نكلهم

.(196/1)الدارقطنيسنن(3)

04)دمثقتاريخ(4) 87 /4).

.(196/1)الدارقطنيسنن(5)

وبحربه،بحرعنصحيحطريى@ن(289/1)المستدركفيالحاكمأخرجه(6)
كمائقة

.(639)رقمالتهذيبتقريبفي
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ابيبريزيدتوفيبينماومائةوستينثلاثسنةوتوفيومائة،ستيىسنة

حبيب
حيأبقيرباحبرعليبرموسىأنأيومائةوعشريرثمانسنة

سنة.وثلاثينخمسبنحوحبيبأبيبنيزيدوفاةبعد

ومع
يروهلمحيثعنه،الحديثيشتهرلمذلك

بنبشرإلاعنه

وكانحبيب،أبيبريزيدصالمصريي@عندالحديثاشتهربينمابكر،

عالعليبنموسىإسنادلأنوذلكعليبرموسىعناشتهارهالأولى

لأنهحبيب،أبيبنيزيدشيخهلإسنادبالنسبةجدا
مباشرةأبيهصيروي

يرويمماحبيبأبيبريزيدبينما
وفاةتأخرتوقدالبلوي،بواسطةعنه

شيخه.وفاةكثيراصعليبنموسى

عندالحديثكانفلو
علىمصرأهللتكالبرباحبنعليبنموسى

يدركوه،لمالذيرأمحبيبأبيبريزيدأدركواالذينسواءعنه،روايته

طريقأنذلكإلىأضفكبيرأ،علوأموسىطريقمنروايتهفيلأن

لافإنهعليب@موسىبخلافمعروفغيررجلفيهحبيبأبيبنيزيد

بهبأس
(3)

عندالحديثكانلوبل
تلمسذهلرواهموسى

بنعبداللهمصرشيخ

قدلأنهوهب،
فيالتوقيتبعدمالقولعلىالأدلةالمسألةهذهفيجمع

عنهعبدالبرابنذكرهمماذلكيتبينكماالمسح
التمهيدفيالاثارمن

ابيبنيزيدأصحابمنجماعةعنفرواهالحديثهذاطرقبجمعواعتنى
حبيب

عنه.

الروايةأنوهوخللأ،رباحبنعليبنموسىطريقفيأنوظني
عندكانت

سمعهاإماحبيبأبيبنيزيدطريقمنرباحبنعليب@موسى
واليأكانفإنهغيرهما،أولهيعةابنأوسعدبنكالليثتلاميذهمنأومنه،

03)التهذيبتهذيبانظر(1) 2 3 11-3 24).

.(279/11)التهذيبتهذيبانظر(2)

3231153)التهذيبتهذيبانظر(3) 24).

.(151111)التمهيدانظر(4)
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فلاالعصر،ذلكفيمصرشيوخأكبركانالهيعةوابنوالليثمصرعلى

بنبشرويكونوالده،يرويهالذيالحديثهذابمثليحدثاهأنيستغرب

قدبكر
سمع

وبينبينهبذكرصمسنداإماعليبرموسىصالحديثهذا

يكونأنوإماابيه،ع@موسىعنورواهالإسناد،بشريحفظفلمأبيه

موسى
لهالحديثأرسلقد

أعلم.تعالىواللهابيه،ص

يحيىبنمحمدحدثناقال:ماجهابنأخرجهماالثاني:المثال
حدئنا

حجاج
إبراهيمبنيزيدحدثنا

عنأيوبحدثنا
عائشةسألتامرأةأن@امعاذة:

فلمنختضبونحنمج@هالنبيعندكناقدفقالت:الحائض،تختضبفالت:

لا.عنهينهانايكن

اخرطريقللحديثهلينظرأنالتخريجبعدالباحثعلىأولأ:ا-

يذكرهولمالطريق،هذاإلالهيوجدلاالحديثأنتبيىوبالبحثلا؟أم

هذامغلطايشرحولماماجه،اب@غيرإلىأحدعزاهولاماجه،ابنغير

عنتخريجهيذكرلمماجهابنسشفيالحديث
عاضدالهيذكرولمأحد،

نساءعلىموقوفأثروهوحنبلبرلأحمدالحيضكتابأثرأصإلا

فيالدارسييخرجولمحيض،وهنيختضبنكنأنهنعمربنعبدالله
هذا

عنمغلطايإليهأشارالذيالأثرغيرالباب
يدلكلهوهذاعمر،ابننساء

الحديث.هذاغرابةشدةعلى

مغلطايقالوالمعاصرين،المتأخرينمنواحدغيرصححهوقد

وقال@االشيخي@شرطعلىصحيحإسنادهحديث@اهذا:(@762)

هووأيوبمنهالابنهوحجاجصحيح،إسناد@اهذاأ:@45)البصيري

السختياني
@ا

(2)

اخرطريقالحديثلهذاليسأنهتبينانبعدالباحثعلىثانيا:-2

صالحديثهذايقاربالأحاديثشيء@الإسنادبهذارويهلينظرأن

.(928/1)لمغلطايماجهابنشرح(9)

.(1/84)الزجاجةمصباح(2)
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روتقدمعاذةانتبينعائشة،مسندفيوبالبحثالمعنى،أواللفظحيث

هذاحديثنايقاربمنهاواحداحديثأانإلاأحاديث،عدةعنها
حيثمن

الألفاظ.فيالاشتراك

سنهمواحدغيررواهاوهو@
ويزيدوقتادةقلابةأبوة

لعائشة:قالتامرأةأن@اةمعاذةعنكلهمالأحولوعاصمالرشك

معنحيضكناأنتأحروريةفقالت:طهرت؟إذاصلاتهاإحداناأتجزي

ا@جماعة.رواهلا،نفعلهفلاقالت:أوبهيأمرنافلامج@مالنبي

فيماجهاب@بإخراجهتفردالذيالحديثبأنالقوليمك@وعليه
هذا

تقتضيالقرائنهذهإنبلالتالية،للقرائنالشكوكتصحيحهتكتنفالباب

وهيبتصحيحه،القولعدم
يلي:ما

منإلايعرفلاجداغريبالحديثأنالأولى:القرينة
يقالطرهذا

غيره.يخرجهلمبلماجه،اب@رواهالذي

فمعمهمة،البابهذافيالحديثهذاإلىالحاجةأنالثانية:القرينة

للحائضالخضابجوازفيمخالفوجودعدم
()

يزالونلاالناسأنإلا

فكانكراهيتهالرافضةمذهبأنكماالقدم،منذذلكعنيسألون

(2!

3)

(4)

(6)

6/3،22)أحمداخرجه حومسلم1(،3
والترمذي)262(،داودحوأبو)533(،

ح
هم.وغير(19111)والنسائي)531(،

6/01،29)أحمدأخرجه 7،49@4 حوالبخاري1(،3
حماجهوابن2(،13)

(31)

وغيرهم.)2/311(،الكبرىفيوالنسائي

حومسلم)61851(،أحمدأخرجه
وغيرهم.)533(،

حومسلم3(،6/12)أحمدأخرجه
وغيرهم.(335)

جريرابنعن(501/2)المهذبشرحالمجموعفيالنوويذكر
داقال:أنه

أجمع
دا.غسلهبعديدهافيأثرهيبقىبخضابيدهاتخضبأنللحائضأنعلىالعلماء

أثرهيبفىبخضابيدهاتخضبأنللحائضأنعلىالعلماءأجمعجرير:ابنقال

غسله.بعديدهافي

والرافضة)1191(،للحليوالحرامالحلالمسائلفيالإسلامشرائعكتابانظر

المكذوبة.بأسانيدهملذلككراهيتهالصادقجعفرعنيروون
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ومعمهمأ،أمراالحديثهذابمثلالاحتجاج
أحمدالإماميحتجلمذلك

ابرنساءعلىموقوفبأثرإلاالسنرفيالدارسيولاالحيضكتابفي

أوالحديث،هذاعلىيقفالمأنهماإماأمرين،أحدعلىيدلوهذاعمر،

صحته.يريانلاأنهما

معاذةأعنيالإسنادبهذااشتهرقدأنهالثالثة:القرينة
ع@

حديثعائشة

عائشة،سألتامرأةأنمنهماكلففياللفظ،حيثصالحديثهذايشبه

سألت@اأنمنهماكلوفيبالحيض،يتعلقأمرعنمنهماكلفيوالسؤال

وفيش،النبيعهدفيمنهميقعكانعنه
أحدهما

الثانيوفيالنهيعدم

عدم

صبهيرولمبلواحد،والإسنادكبجر،اشتراكبينها

ومشهور،والاخرغريبالحديثي@وأحدالقليل،الشيءإلاالأحاديث
ذلك

أحدوأنالغريب،الحديثروايةفيخلللوجودكبيراحتمالعلىيدلكله

فيوقوعهوسهلالغريب،اللفظبهذافأتىالمشهورالحديثلفظأرادرواته

المعنى.هذافيهعمراب@ع@أثروجودالخللهذامثل

وهو
أحمدرواهما

(1)
مهدي،اب@يعنيعبدالرحصثناقال:

والدارسي
(2)

ع@كلاهمامنهالابنوهوحجاجحدثناةقال
حماد

ب@
سلمة

نافع:كلاهماصوعبيداللهأحعمدزادأيوبص
ك@عمراب@نساءأن@ا

@ا.حيضوصيختضب@

الغريص،الحديثروايةفيالخللعلىتدلأخرىقرينةوهناكقلت:

عنأيوبصإبراهيمبلطيزيدأعنيإسنادهأنوهو
يكادلانادرمعاذة

كودالمشهورأنكمااخر،وحديثالواحد،الحديثهذاإلابهيوجد

عنقلابةأبيع@يرويأيوب
عنلامعاذة

سأللماولذلكمباشرة؟معاذة

ثمالحيصكتابفيأخرجهأحمدان(928/1)ماجهابنشنشرحفيمغلطايذكر(1)

بالإسناد.ساقه

.(268/1)الدارميسنن(2)
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المشهوربالحديث@لغريب@لحديثاعلال

@اقتادةفقال:حاتمأباأباهحاتمأبيابر
ع@

عنأيوبأوإليكاحبمعاذة

وانأيوبلأنوذلكالخبر@اذكرإذا@اقتادةحاتم:أبولهقالدامعاذة؟

عنروايتهكونالمشهورأنإلامدلسأيك@لم
بواسطة.معاذة

لاوعليه
ذكرها،المتقدمللقرائنالحديثهذابمثلالاحتجاجيصح

الإماممنإماالمنهالبنالحجاجبعدمصوقعالخللأنظنيوأكبر
محمد

أقرب،الأخيروهذاماجه،ابنالإماممنواماالذهلي،يحيىبن

الذهلي.عنالحديثبهذالتفرده

الغلطيكونأننفيتوإنما
لأنهمنهالبنالحجاجع@

معنىيروي

حمادطريقصالحديثهذا
بر

عنهرواهعمر،ابنعلىموقوفاسلمة

كماالدارمي
!لمجالنبيإلىمرفوعحديثالمنهالعندكانولوذكره،تقدم

أعلم.واللهالموقوف،يرويأنإلىاحتاجولماعنه،لاشتهر

ب@حميدحدثناقال:الترمذيرواهماالثالث:المثال
حدثنامسعدة

خالد
بنالجارودصالجذميمسلمأبيعنقتادةعنسعيدعنالحارثبن

حديث@اهذاالترمذي:قالفائمالما،الشربصنهىفه@@النبيأنداالمعلى:

ثا.حسنكريب

طريقع@للحديثيبحثأنالتخريجبعدالباحثعلىأولا:ا-

خالدرواهالحديثهذاأنتبي@وبالبحثاخر،
ثقةوهوالحارثبر

أبيبرسعيدع@بهبأسولاالبرسانيبكربنومحمدثبت
به.قتادةصعروبة

7/1)لتعديلوالجرخ@ا(1) 35).

حالترمذيأخرجه(2)
(11 3-34215)الآثارمشكلشرحفيوالطحاوي8(،8 4،)3

عنه.طرقمن(267/2)الكبيرفيوالطبراني)41272(،الاثارمعانيشرحوفي

.(1619)رقمالتهذيبتقريبانظر!3)

البرساني.عنصحيحبسند(267/2)الكبيرفيالطبرانيأخرجه(4)
.(6819)التهذيبتهذيبانظر(5)
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ع@سعيدع@الحديثهذاواحدغيرروى@اهكذاالترمذي:قال
قتادة

النبي-جم@هالجارودصصصسلمأبيعن
لما

(1)

غيرعروبة،أبيب@سحيدرواهالذيالطريقهذاغيرلهطريقولا

وكلاهماصسلمصحيحفيمنهااثنانالحديث،لهذاشواهدعدةوجدتأني

ع@
يلي:ماوهماقتادة،

الدستوائيهشاممنهمواحدغيررواهماأ(
(2)

عروبةأبيبنوسعيد
(3)

الحجاجبنوشعبة
(4)

وهمام
()

عن
قتادة

ب@أنسع@
أن@امالك:

البخارىإلاالجماعةأخرجهقائمأ@ا،الشربعننهى@صاللهرسول

او

منهمواحدغيررواهما
أبيبنوسعيدوشحبةهمامة

ع@عروبة
قتادة

الخدري.سعيدأبيعنالأسواريعيسىأبيعن
أن@@

وغيره.مسلمرواهقائمالاالشربصنهىييهبهماللهرسول

قائمأ؟الشربصالنهيفيالصحابةمنثلاثةع@أحاديثثلاثةفهذه

الحديث،صنمكثرحافظمعلومهوكماوقتادةقتادة،طريقوكلهاص

بالطلبامثالهلعنايةالواحد،للحديثالرواياتتعددمنهيجوزومثله

صغريبالأولالحديثأن
يروهلمقتادة

عنه
إلاأصحابهص

4/3)الترمذيسنن(1) 0

1)@لمأحمدأخرجه(2) 8،14 @ومسلم2(،7،141
7(،173)داود@وأبو2(،20)@ا

هم.وغير

1)عمأحمدأخرجه(3) حومسلم1(،3
حصاجهوابن)4202(،

والترسذي)4243(،

ح
هم.وغير(1879)

8)دماحمدأخرجه)دا( 2،12 وغيره.(77

1)صمأحمدأخرجه(5) 9،92 5،02 خومسلم(91
وغيرهما.(2024)

حومسلم5(،3،24)طمأحمدأخرجه(6)
وغيرهما.(2502)

@مسلمأخرجه(7)
وغيره.(2"25)

وغير@(45ا3)أحمدأخرجه(8)
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@لمشهوربالحديثالنربب@لحدبثإعلال

قتادة.عنمشهورانفإنهماالاخرين،الحديثينبخلافعروبة،أبيب@سعيد

منيعتبرالحديثهذابروايةتفردالذيعروبةأبيبنوسعيد
الحفاظ

عنه،حديثاقتادةأصحابأكثروهومعلوم،هوكماقتادةفيالمقدمي@

الطريقي@هذينوجودذلكيضرولادتادة،مثلعنثفردهيقبلفمثله

عنالاخرين
قتادة.

تكنولمأخرىأحاديثبمعناهوردقدالحديثأنبماثانيأ:-2
علة

النظربقيعروبة،أبيابنأعنيبهالمتفردلجلالةالغريبالحديثفي

الجارود،عنمسلمأبيعنقولهأعنيقتادةع@بهتفردالذيالإسنادفي

بهيعرفيكادلانادر،إسنادأنهتبشوبالبحثلا؟أممشهورإسنادهوهل

آخروحديثهذاحديثناإلا

الجذميصسلمأبورواهماهوالإسنادبهذارويالذيالاخروالحديث
داضالةفقال@:الضوالصمججتالنبيسألأنهالعبدىالمعلىب@الجارودعن

ليسكبيرأاختلافافيهأنإلاجدا،مشهورحديثوهوالنار"،حرقالمسلم
هذا

مختصربشكلههنايهمنامامنهأسوقلكنفيه،الاستقصاءموضع

فأقول:

أحسبفيماالنارلما-حرقالمسلم@اضالةحديث:رواياتوجوهأصح

حقب@وهلالعبداللهبنوخالدزريعبريزيدرواهماهو

ب@وعبدالوارثعليةبروإسماعيل
المفضلب@وبشرسعحد

بريزيدالعلاءأبيعنالجريريعنكلهمالثقفيوعبدالوهاب

4)3414،الكبرىفيالنسائيأخرجه(1) والمثانيالآحادفيعاصمأبيوابن8(،1
1 4 0 31).

.(14ا)@اوالمثانيالاحادفيعاصمأبيابنأخرجه(2)

.(95/2)والصغير(267/2)الكبيرفيالطبرانيأخرجه(3)

.(266/2)الكبيرفىوالطبراني)5108(،أحمدأخرجه(4)

.(26612)الكبيرفيالطبرانيأخرجه(5)

.(267/2)الكبيرفيالطبرانيأخرجه(6)

.(29-28/5)والآثارالسننمعرفةفيالبيهقيأخرجه(7)
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به.الجارودع@الجذمي@سلمأبيع@مطرفأخيلاع@الشخيربنعبدالله

وهوثقةإسنادهفىمطرفذكرعلىالجريريتابعلأنهوذلك

خالد
عنرواهالحذاء،مهرانب@

وهما:ثقتان،هكذاخالد

ومصالإسناد،منالجذميأبا@سلمأسقطأنهإلاالثوريسفيان-

داودبروأحمدوعبدالرزاقأسامةأبوهكذا،سفيانصرواه

ع@الثوريصفرووهالحداد
بريزيدالعلاءأبيعنالحذاءخالد

به.المعلىبنالجارودصمطرفأخيهالشخيرصب@عبدالله

اسقطأنهإلاالطحانعبداللهب@وخالد
العلاءأبيذكرالإسنادص

صرواهومصمطرف،أخي
خالد

بقيةب@وهبهكذاةعبداللهب@
(4)

الحمانيعبدالحميدبنويحيى
()

ع@فروياه
خالد

ع@عبداللهب@
خالد

الجارودصالجذ@يمسلمأبيع@الشخيربنعبداللهبنمطرفعنالحذاء

به.

ع@مرةالحديثهذاروىالبصريالحسنأنالجريريروايةويؤيد

أنهإلامطرف
مرةأرسلهثممرفوعاأبيهعنفقال:إسنادهفيوهم

النبيصأخرى
@ش

(7)
صوشاهديالإسناد،فيشكأنهعلىيدلصما

أنعلىيدلذلكفإنمطرف،عنللحديثروايتههوالحسنروايةذكر

مطرف.عندالحديث

.(414/3)الكبرىفيالنسائيأخرجه(1)

فيعبدالرزاقأخرجه!2)
فيوالطبراني(5/80)أحمدطريقهومنا(ا@م/10)المصنف

6/1)الكبرىفيوالبيهقي6(،2@ا/2)الكبير 91).

5/8)أحمدأخرجه(3)

.(265/2)الكبيرفيالطبرانيأخرجه(4)

.(265/2)الكبيرفيالطبرانيأخرجه(5)

4)عمالكبرىفيوالنسائي(24/4)أحمدأخرجه!6) حماجهوابن4(،1
وغيرهم(2502)

به.البصريالحسنعنالطويلحميدعنالقطانسعيدبنيحيىعنطرقمن

4)عمالكبرىفيالنسائيأخرجه(7) 14).
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@لمشهوربالحديث@لغريب@لحديثإعحل

علىالكلاماطيللاالرواةمنواحدغيرالإسنادفيقصروقد

هذاإسنافىفيالجذميمسلموأباالعلاءأبايذكرأغلبهمأنإلارواياتهم،

لمابالصوابأشبهالجريري@اوقولالدارقطني:قالالحديث،
(1)

الحديثهذاروىقتادةأنهوهنابصددهنحنفيمايهمناوالذي

أنإلاغيره،علىاختلفكماإسنادهفيعليهاختلفوقدرووه،منضمن

عنهالحديثيروونأصحابهأكثر
الشخيرب@عبداللهبنيزيدالعلاءأبيعن

وممنالإسناد،منمطرفبإسقاطبه،الجارودعنالجذميمسلمأبيعن

وهشامسعيدبنوالمثنىيحيىبرهمامهكذاةقتادةعنرواه

يزيدبنوأبانالدستوائي
()

لاقرائنثلاثلديناويصبحالإعلال،يأتيوههنا
دهاوجومعيصح

الثلاثالقرائنهذهاعتبرناوإنماعروبة،أبيابنبهتفردبماالاحتجاج

الأوليينالقرينتينمعالتفردذلكقبوللكانالثالثةالقرينةلولاإذلثالثتها،

الثلاثوالقرائنجائزأ،أمرا
هي

يلي:ما

التفرديعسرإمامعنالحديثبهذاعروبةأبياب@تفردالأولى:القرينة
قتادةأعنيعنه

بر
عروبةابيابنمثلصقبولهيمكنالتفردوهذادعامة،

لحفظه،
غيره.يعضدهلمإذاقبولهفييترددقدأنهإلاطبقتهوتقدم

قدقتادةصعروبةأبيابنبهتفردالذيالمتنأنالئانية:القرينة

القرينةتعضدالحقيقةفيالقرينةوهذهاخرين،بإسنادينقتادةاشتهرص

.(6/14)الدارقطنيعلل(1)

مشكلشرحوفي)4/331(،الآثارمعانيشرحفيوالطحاوي8(،5/0)أحمدأخرجه(2)
12/1)الاثار 5 11 .(265/2)الكبيرفيوالطبراني(52

مسندهفيالطيالسيداودوأبو(4153)الكبرىفيوالنسائي0(،5/8)أحمدأخرجه(3)

1)طموالمثانيالاحادفيعاصمأبيوابن(183)ص الكبيرفيوالطبراني2(،4
(26512).

.(190/6)الكبرىفيالبيهقيأخرجه)@ا(

2/2)مسندهفييعلىأبوأخرجه(5) 1لمم2،5 والطبرانى)11/842(،حبانوابن9(،0

.(265/2)الكبيرفي
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قتادةكاناندلأنهالأولى،
من

أنلمثلهميمكنالذيالمكثرينالحفاظ

تعددكثركلماتضعفالإمكانيةهذهأنإلاالواحدللمت@أسانيدهمتتعدد

لهروايتهإمكانيةمثلبإسنادينواحدلمتنقتادةروايةإمكانيةفليستالطرق،

أمربإسناديرواحدلمتنالتابعي@منالمكثرالحافظروايةلأنأسانيد،بثلاثة

كانوإنبكثيرليسفإنأسانيد،بثلاثةلهروايتهبخلافوكثير،سائغ

موضعذلككانعنهغريباالثلاثةالأسانيدهذهأحدكانفلماسائغا،
تشكك

لاذلكأنإلاعنه،الراويتفردفي
يحسم

المسألة.

صعروبةأبيبرسعيدبهتفردالذيالإسنادهذاأنالثالثة:القريئة

يعتبرصالمعلىبنالجارودعنالجذ@يمسلمأبيعنقولهأعنيقتادة

أجدولمالعلم،بطلبمشهوراليسالجذميمسلمفأبوالنادرة،الأسانيد

فيلهحبانابرذكرسوىتعديلا،ولاجرحأفيه
عادتهعلىالثمات

(1)

عنالنارحرقالمسلمضالةقولهوهوآخر-متنفاشتهاروعليه

يدلالجارود،عىالجذصي@سلمأبيعنقولهأعنيالنادرالإسنادبهذاقتادة

قدعروبةأبيب@سعيدأنعلى
قائمأالشربعنالنهيمتنروىحشوهم

عن
فدخلالنارحرقالمسلمضالةمتنأرادنماص@نفسه،الإسنادبذلكقتادة

حديث.فيحديثله

فيعروبةأبيب@سعيدوهمأنوظني
وقعالحديثهذا

جراءله

صيقعلاذلكومثلالتحديث،حينبصرانتقال
فيعادةالمحدث

فيمتجاوري@الحديثانكانإذاالأكثرعلىمرتشأومرةإلاالواحدالحديث

قلةلنايفسروهذاكبير،بشكلالكتاب
أبيابرعنالحديثروىص

يرولمنهف@عروبة،
خالدإلافيهوهمالذيالحديثهذاعنه

الحارثبر

البرسانيبكربرومحمد
تقدم.كما

ومع)21/112(،التهذيبئهذيبانظر(1)
فيالذهبيوثقهذلك

)2/064(،الكاثف

)سقبول،.:(8366)رقمالتقريبفيحجرابنقالبينما
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@لمشهوربالحديثالغريب@لحديثإعلال

قدعروبةأبيبرسعيدأنعلىيدلومما
حديث:أنتفردهفيوهم

نفسهبالإسنادقثادةسعيدصرواهقدالنار@احرقالمسلم@اضالة
(1)

الذي

الشخير،ب@العلاءأبىبإسقاطأيقائماالشربصالنهيبهروى

العلاء.أبيذكرقتادةوالمشهورص

عنالنهيفيعروبةأبيابنحديثإعلالإلىالدارقطنيأشاروقد

علىكلامهبعدفإنهقتادة،سماععدموهيذكرته،مابغيرقائماالشرب

حديثم@اخرحديثاقتادةروى@اوقدقال:النارحرقالمسلمضالةحديث

عنعروبةأبيابربهحدثالجارود
قتادة

أنالجارود@اصمسلمأبيع@

قتادةيسمعهولمقائمأ@ا،الرجليشربأننهىكل@النبي
مسلمأبيم@

@ا
(2)

بهذاعروبةأبياب@لتفردقبولةعلىيدلهذاالدارقطنيصاعلال

قتادةسماعبعدمحكموإنماقتادة،عنالحديث
أنأجلصمسلمأبيص

قتادة
وفدمسلم،أبيصبواسطةالنارحرقالمسلمضالةحديثيروي

الحديثينسمعيكونأنوجوزقتادةروايةظاهرعلىالمتأخرينبعضاعتمد
واسطةبلاوالآخربواسطةأحدهما

(3)

قدعروبةأبيابنأنأعلم-واللهأحسبه-والذي
لماتفرفىهفيوهم

بعدفإنهبه،يصرحولمإشارةذكرتهماإلىالترمذيأشاروقدذكره،تقدم

قتادةعنعروبةأبيبرسعيدحديثروىأن
الجارودعنمسلمأبيع@

صالحديثهذاواحدغيرروى@اهكذاقال:قائماالشربصالنهيفي

قتادةعنسعيد
عنورويعن،النبيالجارودصعنمسلمأبيع@

قتادة

جمد!النبيأنالجارودعنمسلمأبيعنا@خيربرعبداللهبنيزيدص

أعلم.تعالىواللهالنار@ا،حرقالمسلمضالةقال:

.(26612)الكبيرفيالطبرانيأخرجه(1)

.(76114)للدارقطنيالعلل(2)

)ء/215(،الأحوذيتحفةانظر(3)
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الخاتمة

إليها،توصلتالتيالنتائجأهمأذكرأنأحبالبحثهذانهايةفي

وهي
يلي:ما

دقة،بكلالغريبمعنىتحديدالبحثبهذائبي@ا-
ص

عرضخلال

للغرائب.النقادومعاملةالتعاريف

نسبهأر@لمالخطيبالإمامقبلم@للغريبتعريفوجودتبين-2

يذكرهلافيهبمعنىالرواةبعضبهينفردالذيالحديث@اقوله:وهوإليه،

فيأوإسنادهفيإماغيره
@ا.متنه

مشهورإلىينقسمتقسيمه،فيالغريبمثلالمشهورأنتبي@-3

الشهرةبذلكيقصدونالشهرةإطلاقعندالنقادوأننسبي،ومشهورمطلق،

الأحيان.أغلبفيالنسبية

هيبهاالاشتغالالعلماءكرهالتيالغرائبأنتبين-4
غلطه؟تبي@ما

قدفإنهغلطأ،يكونألاواحتملالصدقأهلرواهمادوناويه،كذبأو

تحصيله.فيوالتنافسذلكبكتابةالمحدثينمنالعلمأهلأهتمامشدةتبي@

عدمتبين-5
والترمذيكأحمدالنقدأهلبعضإلىينسبماصحة

العلمأهلصنكغيرهموأنهمالضعيف،الغريببمصطلحيريدونأنهممن

فحسب.المستغربالتفردمجردإلابالغرابةيقصدونلا



ر@لمشهوبالحديث@لنريب@لحديثإعلال
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سبعةإلىالغالبفيتعودللتفردالمصاحبةالقرائنأنتبين-6

فيهاوقعالتيوالطبقةبفتحها،عنهوالمتفردالراءبكسرالمتفردوهيأقسام،

التفرد،بهحصلالذيوالإسنادبه،الراويتفردالذيوالمتنالتفرد،

اخروجهمنالحديثوشهرةوالمخالفة،

عرفقسمةقسمانوالتجريحالتعديلفيالرواةأنتبين-7

إلىأقربالأولالقسممعرفةوأنالأحاديث،بسبرعرفوقسمبالمعايشة،

الثاني.القسممعرفةمنالصواب

فيكبيرةأهميةعنهوالمتفردالمتفردالراويين،لدرجةأنتبي@-8

قبوله.وعدمالتفردذلكقبول

كانكلماتقدمتكلماعنهوالمتفردالمتفردالراويطبقةأنتبين-9

بالعكس.والعكستفرده،لقبولأدعىذلك

موافقتهومدىالمعنى،حيثصنالمت@لمضمونأنتبي@1

العامةللقواعد
عدمس

قبوله.وكدمبهالتفردقبولفيكبيرةاهميةذلك

وذلكقبوله،وعدمالتفردقبولفيكبيرةأهميةللإسنادأنتبي@-11

والندرة.الشهرةوكذلكوالنزولالعلوحيثص

وجودتبين-12
صنيعفيالحديثعلومأنوإلحصالنوعهذا

النقاد،

وجوعلىقرينةأودليلأيعتبرنوعوهوبالمشهور،الغريبإعلالأعني
د

يعتبراخربطريقلطريقإعلاللأنهأدق،أنهإلاكالمخالفةالرواية،فيخلل

لالآخر()كانتاخربمت@متنإعلالأوله،متابعأالاصطلاحيالعرففي

غريبا.والاخرمشهوراالمتنشأوالطريقينأحدكونبسببيخالفه،

جدا،دقيقوالمتابعةبالمشهورالإعلالبينالفرقأنتبي@-13

مشهورأوغريبين،أومشهورينطريقينورودتشملإذأوسع،فالمتابعة

منبالشهرةأولىالغريبكانإذابالأخيريختصالإعلالبينماوغريب،

خللوجودعلىدليلهوإنمابالمشهورالغريبإعلالأنتبش



المشهوربالحديث@لغربب@لحديثاعلال
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الإعلالصالنوعهذاعليهيدلالذيالخللانولأهموأنالرواية،في

رواه.بغير@الحديثالزاقدالحديث،فيالحديثدخولنوعان،

1 وأنالحديثفيالحديثدخولمعنىتحديدالبحثبهذاتبي@-5

يعتبرالحديثفيالحديثدخولأنوهوالجادة،سلوكوبيىبينهفرقأثمة

وكذلكذه@*أولسانسبقيعتبرالجادةسلوكبينماسمع،أونظرسبق

للنفس،السماعادعاءالأولوأنوإلزاقه،الحديثسرقةمعنىتحديد

للغيرادعاؤهوالثاني

وهوواحد،أمرعلىيرتكزبالمشهورالغريبإعلالأنتبي@-16

أولىالغريبكانإذاوذلكالآخر،دونالحديثي@أحديشتهرأناستبعاد

منه.بذلكأولىالمشهوريك@لمأوالمشهور،صبالشهرة

الغريبيجعلمماأنببعضالأسانيدبعضلإعلالبالنسبةتبين-17

المشهوربذلكمعلولاحنئذويجعلهلهمساوياأوالمشهورصبالشهرةاولى

يلي:مالهلامتابعا

إسنادأشهرصالغريبالحديثبهرويالذيالإسنادكونأ(

أصح.أوالمشهور

عنهاشتهرالذيالراوي@نوأوثقأشهرعنهالمتفردالراويكونب(

المشهورالحديثإسنادأعلى@نالغريبالحديثإسنادكون

ببعضهاواحدبسندالمرويةالمتونبعضلإعلالبالنسبةأما-18

يلي:مابالمشهورمعلولأمنهاالغريبيجعلمماأنتبينفقدالاخر

المعنى.فيالتشابهوهيالمتنش،بينمعنويةعلاقةوجودأ(

وجودب(
فيالتشابهوهيالمتنين،بي@لفظ@علاقة

دوناللفظ

وجود(@@
الإسناد.ندرةوهيالمتنين،بي@إسناديةعلاقة
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@لمشهوربالحديثالفريب@لحدبث)علال

دلهوالحمدهذا،
سيدعلىوباركوسلماللهوصلىالعالمي@،رب

ورضيوالاخرير،الاولي@
لهمالتابعشوصأجمعش،وأصحابهالهعنالله

الراحمش.أرحمياومنكبرحمتكمعهموعناالدين،يومإلىبإحسان



المشهوربالحديث@لغريب@لحديثإعلال
3 5

المحتوياتفهرس

ضوعالمو

مباحثثلاثةوفيهوالمشهور،الغريبللحديثوتوضيحبيانالأول:

مطلبان.....وفيهوأقسامهما،والمشهورالغريبتعريفالأول:المبحث

وأقسامه......الغريب،الحديثتعريفالأول:المطلب

وأقسامه.......المشهور،الحديثتعريفالثاني:المطلب

مطلبانوفيهوحكمه،الغريببالحديثالمحدثينعنايةالثافي:المبحث

الغريب..بالحديثالمحدثشعنايةالاول:المطلب

الغريب...........الحديثحكمالثاني:المطلب

للغرابة..........المصاحبةالقرائنالثالث:المبحث

الراوي....حالإلىتعودالتيالقرائنالأول:المطلب

الرواية....حالإلىتعودالتيالقرائنالثافي:المطلب

مبحثان..وفيهبالمشهور،الغريبإعلالأصل@لثافي:الفصل

مطلبان..وفيهبالمشهور،الغريبإعلالمعنىالأول:المبحث

بالمشهور.....الغريبإعلالمنالمرادالأول:المطلب

العلم..أهلكلامفيبالمشهورالغريبإعلالالثاني:المطلب

مطلبان...وفيهالخلل،وأسباببالمشهورالغربإعلالالثافي:المبحث

الحديث.........فيالحديثدخولالأول:المطلب

سند......أوبراوالحديثإلزاقالثاني:المطلب

مبحثان....وفيهبالمشهور،الغريبإعلالأنولالثالث:الفصل

1

3

6

1
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@لموضوع

@لمشهوربالحديث@لغرببالحدبثاعلال

@لصفحة

أربعةوفيه6بالسندالمتعلقةبالمشهورالغريبإعلالأنولالأول:@لمبحث

مطالب............................

معبالمشهورالغريبإعلالالأول:لمطلب
الصحابي......اختلاف

معبالمشهورالغريبإعلالالثاني:المطلب
الصحابياتحاد

معبالمشهورالغريبإعلالالثالث:المطلب
الصحابيعنالراوياتحاد

معبالمشهورالغريبإعلالالرابع:المطلب
عنالراويبعدمناتحاد

ثلاثةوفيهبالمتن*المتعلقةبالمشهورالغريبإعلالأنولالثاني:المبحث

بينمعنويةعلاقةلوجودبالمشهورالغريبالمتنإعلالالأول:لمطلب

بينلفظيةعلاقةلوجودبالمشهورالغريبالمتنإعلالالثاني:المطلب

الإسناد.....لندرةبالمشهورالغريبالمتنإعلالالثالث:المطلب

النقاد.......لعمل@لعمليالتطبيقمحاولة@لتطبيقي:@لفصل

أهموفيها@لخاتمة،
فهرس
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